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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3412.
Врз основа на член 17 ставови (3) и (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15,
17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ
Член 1
Во Уредбата за мрежата на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/12,
169/13, 21/14, 90/14, 161/14, 2/16, 144/16, 187/16 и 223/16), Табелата број 5 се заменува со нова Табела број 5,
која е дадена во прилог и е составен дел на оваа уредба.
Член 2
Во Табела број 6. „Мрежа на медицинско биохемиски лаборатории во дејноста лабораториска дијагностика на ниво на примарна здравствена заштита“, во дел V СКОПСКИ РЕГИОН, во реден број 4, во колоната 6 Максимален број, бројот „3“ се заменува со бројот „5“, и во реден број 5, во колоната 6 - Максимален број,
бројот „4“ се заменува со бројот „6“.
Во дел VI ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН, во реден број 7, во колоната 6 - Максимален број, бројот „4“ се заменува со бројот „10“.
Во дел VII ПОЛОШКИ РЕГИОН, во реден број 1, во колоната 6 - Максимален број, бројот „5“ се заменува
со бројот „8“.
Член 3
Во Табелата број 9. „Мрежа на дејности во општи и клинички болници во секундарна здравствена заштита
по региони со капацитети“ насловот на табелата се менува и гласи: „Мрежа на дејности во општи болници,
општи болници со проширена дејност и клинички болници, во секундарна здравствена заштита, по региони,
со капацитети“.
Во дел II ВАРДАРСКИ РЕГИОН, во редниот број 6 зборовите „Општа болница - Кавадарци“ се заменуваат со зборовите „Општа болница со проширена дејност - Кавадарци“.
Во дел IV ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН, во редниот број 12 зборовите „Општа болница - Дебар“ се заменуваат со зборовите „Општа болница со проширена дејност - Дебар“.
Во дел VI ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН, во редниот број 31 зборовите „Општа Болница - Гевгелија“ се заменуваат со зборовите „Општа болница со проширена дејност - Гевгелија“.
Во дел VIII ИСТОЧЕН РЕГИОН, во редниот број 37 зборовите „Општа Болница - Кочани“ се заменуваат
со зборовите „Општа болница со проширена дејност - Кочани“.
Член 4
Во Табелата број 13. „Мрежа на здравствени установи/дејности на ниво на Република Македонија“, на
крајот на табелата се додава нов ред, кој гласи:

Член 5
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8599/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
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3413.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
21/18 , 29/18, 85/18, 117/18, 139/18, 150/18, 160/18 и
172/18) во член 2 став (2) во табелата по подмерката
1.10 се додава нова подмерка 1.10-а. која гласи:

Член 2
Во членот 4 во точката 3 зборовите: „1.7., 1.10.,
1.12-а., 1.20. и 1.21.“ се заменуваат со зборовите: „1.7.,
1.10., 1.10-а., 1.12-а., 1.20. и 1.21.“.
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА
СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ
ВОЗИЛА, ПРОМЕТ, ТРАНСПОРТ И ТУРИЗАМ
ОТЉАНАЦ ЗВОНКО ДООЕЛ КУМАНОВО НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „ДРВЕН МОСТ“, С.ШУПЛИ КАМЕН,
ОПШТИНА КУМАНОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал на локалитетот „Дрвен Мост“, с.Шупли
Камен, општина Куманово на Трговското друштво за
одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам Отљанац Звонко ДООЕЛ Куманово, согласно
Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за детални геолошки истражувања на минерална суровина бр. 44-3362/1 од 19.9.2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
140/2017).
2. Трговското друштво за одржување на моторни
возила, промет, транспорт и туризам Отљанац Звонко
ДООЕЛ Куманово достави понуда со број 00000088 на
10.5.2018 година.
3. Трговското друштво за одржување на моторни
возила, промет, транспорт и туризам Отљанац Звонко
ДООЕЛ Куманово ги исполни условите содржани во
Јавниот повик и Тендерската документација и достави
најповолна понуда.
4. На Трговското друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам Отљанац Звонко ДООЕЛ Куманово се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал на локалитетот „Дрвен Мост“, с.Шупли Камен, општина Куманово, со површина на простор на
концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а
точките дефинирани со координати како е дадено во
табелата и тоа:

Член 3
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9273/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3414.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 9.10.2018 година, донесе

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.004052 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 70.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на
Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
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9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7916/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

3415.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11,
84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
10.000 литри Еуродизел БС гориво на Општина Кратово.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Општина Кратово заради извршување на работи во врска со отстранувањето на последиците од
поплавите на загрозените подрачја односно за ангажирање механизација за санирање и реконструкција на
патишта, свлечишта и други штети настанати од природната непогода.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на нафтените
деривати од член 1 од оваа одлука паѓаат на товар на
Општина Кратово.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8444/1
9 октомври 2018 година
Скопје

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

3416.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„МЕТЛЕНИК“, ОПШТИНА БОСИЛОВО
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – песок и чакал на локалитетот
„Метленик“, општина Босилово, доделена со Договор
за концесија за експлоатација на минерална суровина –
песок и чакал на локалитетот „Метленик“, општина Босилово, бр.24-2075/8 од 18.7.2013 година на Друштвото
за производство, трговија и услуги увоз-извоз Агро Трендо ДООЕЛ, с. Иловица Босилово, престанува да
важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8595/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

3417.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ЛЕПА СТРАНА“, С. САРАМЗАЛИНО, ОПШТИНА
ЛОЗОВО
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – песок и чакал на локалитетот
„Лепа Страна“, с. Сарамзалино, Општина Лозово, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Лепа Страна“, с. Сарамзалино, Општина Лозово бр.244406/1 од 16.7.2013 година на Трговското друштво
ИГМ ЏУМАЈЛИЈА ДОО с. Сарамзалино, Лозово, престанува да важи заради истек на рокот за периодот на
кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8596/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

12 октомври 2018

3418.
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 Македонија, на седницата, одржана на 9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
Член 1
Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се дава на трајно користење
без надоместок недвижна ствар – инфраструктурен објект - подземна канализациона фекална инфраструктурна мрежа за ТИРЗ Штип која се наоѓа во КО Штип
1 и КО Три Чешми вон град со следните податоци:
Префикс КИФ1, идентификатор 296571 - TIRZSTF,
име на објект Фекална канализација ТИРЗ Штип,
единствен идентификатор КИФ1- 296571 – TIRZSTF,
должина 952,92 m, запишана во Имотен лист за инфраструктурни објекти бр.1006, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8617/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3419.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на минералната суровина – габро и серпентин на локалитетот „Богосло-

Бр. 188 - Стр. 7

вец“ општина Свети Николе, поднесена од Друштвото
за производство, трговија и услуги ГРИТ 3 ГРУП ДООЕЛ Скопје бр.24-1278/1 од 12.02.2018 година, бидејќи
од Министерството за животна средина и просторно
планирање – Управа за животна средина е добиено негативно мислење бр.11-2643/1 од 28.05.2018 година,
поради тоа што предметниот локалитет целосно навлегува во границите на предложеното подрачје за заштита „Долна Брегалница“.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8683/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

3420.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА КО ЧЕЛОПЕК-ВОН Г.Р.,
ОПШТИНА БРВЕНИЦА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2 - лесна индустрија
КО Челопек - вон г.р., Општина Брвеница.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со површина од 5096 м2 ги има
следните катастарски индикации:

Стр. 8 - Бр. 188

12 октомври 2018

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-8801/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8804/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

3421.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.10.2018
година, донесе

3422.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15 , 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.10.2018
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2–
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
ЗУБОВЦЕ, ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ИДРИЗОВО, ОПШТИНА
ГАЗИ БАБА

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2–лесна и незагадувачка индустрија КО Зубовце, Општина Врапчиште.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена А4-времено сместување
КО Идризово, Општина Гази Баба.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 1288 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8805/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 9

3423.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.10.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРСТЕНИК ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ
СО НАМЕНА А - ДОМУВАЊЕ, Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В - ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г
- ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д - ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е - ИНФРАСТРУКТУРА
КО ТРСТЕНИК, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Урбанистички план за село Трстеник за изградба на објекти со намена А - домување, Б - комерцијални и
деловни намени, В - јавни институции, Г - производство, дистрибуција и сервиси, Д - зеленило и рекреација,
Е - инфраструктура КО Трстеник, Општина Свети Николе.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 47786 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Стр. 10 - Бр. 188

12 октомври 2018

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8807/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 11

3424.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија„„ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија и тоа премер на објект кој се
наоѓа на ул. „Орце Николов“ Кавадарци на КП бр.
10337, КО Кавадарци 2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8901/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

3425.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија и тоа премер на објект кој се
наоѓа на бул. „Едвард Карделј“ Кавадарци на КП
бр. 10236, КО Кавадарци 2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8903/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

3426.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија, и тоа премер на објект кој се
наоѓа на бул. „Едвард Карделј“, Кавадарци, на КП бр.
10240, КО Кавадарци 2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8904/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

3427.
Врз основа на член 4-а став (11) и член 12 став (2)
точка 29 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12,
41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15
30/16 и 83/18) Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 9.10.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА АНЕКС ДОГОВОРОТ БР.1 КОН ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗАСТАПУВАНА И ПРЕТСТАВУВАНА ОД
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ, ДРУШТВОТО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЏАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ ИЛИНДЕН И КОМПАНИЈА ЏАГАТАЈ КАБЛО САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ А.Д., БР.13-288/1
ОД 09.02.2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Анекс договорот бр.1 кон Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за
технолошки идустриски развојни зони, Друштвото за
производство, трговија и услуги ЏАГАТАЈ КАБЛО
ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ
Илинден и Компанија Џагатај Кабло Санаји Ве Тиџарет А.Д., бр.13-288/1 од 09.02.2018 год.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8995/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3428.
Врз основа на член 4-а став (11) и член 12 став (2)
точка 29 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12,
41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15,
30/16, и 83/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОДВ-ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ С.МИСЛЕШЕВО СТРУГА – КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА „СТРУГА“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за
доделување на државна помош на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ОДВ - Електрик ДООЕЛ с.Мислешево Струга – корисник на Технолошка индустриска развојна зона „Струга“.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9021/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3429.
Врз основа на член 4-а став (11) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник
на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08,
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18) и Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА АНЕКСОТ
КОН ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ДРЖАВНА ПОМОШ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ВИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ С.АЛИНЦИ, ПРИЛЕП – КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА
РАЗВОЈНА ЗОНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Анексот кон
Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп – корисник на Технолошко индуструската развојна зона Прилеп.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9229/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

3430.
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
Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Одлуката за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности бр.44-1582/1
од 21 април 2017 година (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/17), во член 1 став 1 алинеја
11 се менува и гласи:
„Префикс ВИПВ1, идентификатор ТИРЗСКМРЕЖА,
со должина од 220,22 м“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-9243/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3431.
Врз основа на член 4-а став (11) и член 12 став (2)
точка 29 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“, бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12,
41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15,
30/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ДУРА АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ –
КОРИСНИК НА TЕХНОЛОШКA ИНДУСТРИСКА
РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за
доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија Дура аутомотиве ДООЕЛ Скопје –
корисник на Tехнолошкa индустриска развојна зона
Скопје 2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9244/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
_________
3432.
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15,
226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА
И УСЛУГИ МХЕ ТОПОЛКИ ДОО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба, на Друштвото за
производство, трговија и услуги МХЕ Тополки ДОО
Скопје, со седиште во Скопје, бул. „Свети Климент
Охридски“, бр. 30, за градежното земјиште во вкупна
површина од 120м2 и тоа:
- КП.бр.66/16 КО Горно Врановци со површина од
6м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.66/17 КО Горно Врановци со површина од
6м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.66/18 КО Горно Врановци со површина од
18м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.66/19 КО Горно Врановци со површина од
18м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.66/20 КО Горно Врановци со површина од
6м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.66/21 КО Горно Врановци со површина од
6м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.66/22 КО Горно Врановци со површина од
6м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.60/4 КО Горно Врановци со површина од
6м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.60/5 КО Горно Врановци со површина од
6м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.58/5 КО Горно Врановци со површина од
6м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.58/6 КО Горно Врановци со површина од
6м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
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- КП.бр.58/7 КО Горно Врановци со површина од
6м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.58/8 КО Горно Врановци со површина од
6м2, запишана во Имотен лист број: 10130;
- КП.бр.128/15 КО Лисиче со површина од 6м2, запишана во Имотен лист број: 350;
- КП.бр.111/17 КО Лисиче со површина од 6м2, запишана во Имотен лист број: 432 и
- КП.бр.111/18 КО Лисиче со површина од 6м2, запишана во Имотен лист број: 432,
согласно Проект за Инфраструктура за поставување
на 10 (20) КВ вод за приклучување за МХЕЦ Врановска река со реф.бр.312 со напојна точка, со тех.бр.
0801/286/16 од мај 2017 година изработен од БИЛД
Д.О.О.Е.Л Скопје, а одобрен-заверен со Потврда за заверка под УП1 Бр. 13-4 од 28.6.2017 година од Општина Чашка, за изградба на 10 (20) КВ вод за приклучување со напојна точка.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9247/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3433.
Врз основа на член 41 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 Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија,
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
37/1998, 45/1998, 28/1999, 61/1999, 21/2001, 30/2001,
21/2002, 69/2003, 147/2007, 139/2008, 87/2009, 135/2009,
67/2010, 37/2011, 136/2012, 95/2013, 34/2014, 38/2014,
90/2014, 88/2015 и 45/2016), членот 26 се менува и гласи:
„Со Службата раководи директор кој го именува и
разрешува Владата на Република Македонија.
Директорот има заменик кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија.
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Директорот ја застапува и ја претставува Службата,
ја организира и усогласува нејзината работа и се грижи
за единствено функционирање и унапредување на организацијата на Службата.
Заменикoт на директорот го заменува директорот
во случај на негова отсутност или спреченост со сите
негови овластувања и одговорности во раководењето.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9275/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3434.
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015, 142/2016 и 140/2018), и
член 5 од Анексот Б од Спогодбата за прашања за сукцесија („Службен весник на Република Македонија“
бр.12/2002), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.10.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЗАЕДНИЧКИОТ
КОМИТЕТ ЗА ПОДЕЛБА НА ДИПЛОМАТСКО–
КОНЗУЛАРНИОТ ИМОТ НА ПОРАНЕШНА СФРЈ
1. За претставник на Република Македонија во Заедничкиот Комитет за поделба на дипломатско – конзуларниот имот на поранешна СФРЈ се назначува Борчо Дамјанов, директор за организациони работи во Министерство за надворешни работи.
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за назначување на претставник на Република Македонија во Заедничкиот Комитет за поделба на дипломатско – конзуларниот имот
на поранешна СФРЈ („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 180.2017).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9200/1
2 октомври 2018 година
Скопје

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

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 15

3435.
Врз основа на член 148 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ (2015 – 2018)
1. Во Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на
здравствени установи (2015 – 2018) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/15, 96/15, 208/15,
229/15, 183/16 и 172/18), во точката 1 делот IV се менува и гласи:
„-IVПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ
И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
ЗА 2018 ГОДИНА

Стр. 16 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 188

12 октомври 2018

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9176/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 29

3436.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и
рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13,
177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), член 51 од Законот за тутун и
тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13,
99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република
Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2018 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.17/18, 62/18, 100/18, 127/18, 139/18, 150/18, 160/18 и 172/18), во делот II во табелата по подмерката 1.10. се додава нова подмерка 1.10-а. која гласи:

II
Во делот XV во табелата во мерка 1 по подмерката 1.9. се додава нова подмерка 1.10-а. која гласи:

III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9274/1
9 октомври 2018 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3437.
Врз основа на член 38 став (2) од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ
Член 1
Буџетските корисници на Буџетот на Република Македонија и буџетите на општините, ги расчленуваат
синтетичките (трицифрени) конта од класата 7 - приходи, пропишани со Правилникот за сметковниот план за
буџетите и буџетските корисници и со Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план
за буџетските корисници, на аналитички конта согласно Класификацијата на приходите на синтетичките конта од класата 7 - приходи, која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 2
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за класификација на
приходите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/09, 153/09, 43/10, 185/11 и 186/14).
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 09-11985/1
4 октомври 2018 година
Скопје

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

Стр. 30 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 188

12 октомври 2018

3438.
Врз основа на член 38 став (2) од Законот за буџетите (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15
и 167/16), министерот за финансии донесе
УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ, РАСПОРЕДУВАЊЕ, ПОВРАТ И ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА
ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ
Општа одредба
1. Со ова упатство се пропишува начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување
на јавните приходи (даноци, придонеси и други задолжителни плаќања утврдени со закон, приливи
кои произлегуваат од сопственост на средства, камати, закупнини и слично, надоместоци за дадени
добра или услуги и други приливи од продажба на
капитални средства) на Буџетот на Република Македонија и на буџетите на општините, како и шифрарник за уплатни сметки за јавни приходи (во понатамошниот текст: шифрарник) кој ќе служи за пополнување на елементот уплатна сметка во налогот за
јавни приходи.
Уплата на јавните приходи
2. Јавните приходи кои се приход на Буџетот на Република Македонија (Централен буџет и буџетите на
фондовите) и буџетите на општините се уплатуваат на
уплатна сметка во рамките на трезорската сметка.
3. Заради правилна евиденција на видот на јавните приходи и правилна распределба на средствата на
соодветниот корисник задолжително во Налогот за
јавни приходи (Образец ПП 50) кој е пропишан со
Упатството за формата и содржината на платните
инструменти за вршење на платниот промет во земјата, се пополнуваат елементите уплатна сметка и
приходна шифра.
4. Елементот уплатна сметка се состои од:
- тип на уплатна сметка, кој во зависност од корисникот на јавните приходи може да биде: 840, 841, 843
и 845, согласно со шифрарникот, кој е даден во Прилог
1 кој е составен дел од ова упатство;
- ознака на општина, согласно со списокот на општините со ознаки во Република Македонија, кој е
даден во Прилог 2 кој е составен дел од ова упатство и

- индивидуална партија, која го определува видот
на јавниот приход.
Елементот приходна шифра во шифрарникот е прикажан како врска со приходно конто, а се пополнува
согласно со Правилникот за класификација на приходите.
Евиденција на јавните приходи
5. Министерството за финансии води евиденција за
уплатените јавни приходи на Буџетот на Република
Македонија и на буџетите на општините.
6. Министерството за финансии на дневна основа
до Управата за јавни приходи обезбедува податоци за
уплатите на уплатните сметки (840, 841 и 843) кои се
во нејзина надлежност, до Царинската управа за уплатите на уплатните сметки (840 и 845) кои се во нејзина
надлежност, до фондовите за уплатите на уплатните
сметки (843) кои се во нивна надлежност, до општините за уплатите на уплатните сметки (840) кои се во нивна надлежност, и до други буџетски корисници за уплатите кои се во нивна надлежност.
Распоредување на јавните приходи
7. Јавните приходи уплатени на уплатни сметки во
рамките на трезорската сметка, а кои се приход на Буџетот на Република Македонија, се распоредуваат на
сметките на корисниците на овие приходи согласно со
прописи од областа на јавните приходи.
8. Јавните приходи уплатени на уплатни сметки во
рамките на трезорската сметка, а кои се приход на буџетите на општините, се распоредуваат на сметките на
буџетите на општините согласно со прописи од областа на јавните приходи.
9. Јавните приходи во царинската постапка за кои
е надлежна Царинската управа, се уплатуваат на трезорската сметка, а на елементот уплатна сметка од
Налогот за јавни приходи задолжително се внесуваат
податоци за сметката 845***00960. Сите уплати на
трезорската сметка на оваа уплатна сметка, се доставуваат до Царинската управа, заради обезбедување
на контрола на наплатата и давање на распоред на
приходите по видови на соодветна уплатна сметка
од типот 840.
Царинската управа, распоредувањето по видови
приходи го врши во електронска форма, согласно својата евиденција и го доставува до Министерството за
финансии на дневна основа.

12 октомври 2018

Поврат и пренасочување на уплатени, односно
наплатени јавни приходи
10. Поврат на јавни приходи се врши во случај кога се работи за погрешно, повеќе уплатени односно,
наплатени јавни приходи, како и уплатени јавни приходи по кои не е настанато правно дејство.
Пренасочување на јавни приходи се врши единствено кога се работи за погрешно уплатени јавни приходи.
Повратот, односно пренасочувањето од ставовите 1
и 2 од оваа точка, се врши на товар на уплатната сметка на која е уплатен јавниот приход, а доколку такви
приходи нема, тогаш на другите сродни јавни приходи.
Доколку повратот, односно пренасочувањето треба да
се изврши на товар на уплатен јавен приход за кој уплатната сметка е укината, тогаш се врши од сродна уплатна сметка.
11. Поврат од точка 10 став 1 од ова упатство, со
исклучок на јавните приходи од точките 12, 13, 14 и 15
од ова упатство се врши со решение на Министерството за финансии врз основа на поднесно барање од страна на обврзникот, доказ со кој е извршена уплатата,
потврда од надлежен орган за погрешно извршена уплата односно, уплата во поголем износ, односно за уплата по која не е настанато правно дејство.
Пренасочување од точка 10 став 2 од ова упатство,
со исклучок на јавните приходи од точките 12, 13, 14 и
15 од ова упатство се врши со решение на Министерството за финансии врз основа на поднесено барање за
пренасочување, доказ со кој е извршена уплатата, како
и потврда од надлежен орган за погрешно извршена
уплата.
По исклучок од ставовите 1 и 2 на оваа точка за
грешки при вршење на платен промет повратот, односно пренасочувањето со налог го врши Трезорот врз основа на писмено барање од страна на носителот на платен промет и доказ за направената грешка.
12. Поврат, односно пренасочување од точка 10 ставови 1 и 2 од ова упатство, за јавните приходи уплатени на трезорската сметка на уплатна сметка за кои е
надлежна Управата за јавни приходи, се врши со решение на директорот на Управата за јавни приходи, врз
основа на поднесено барање од страна на обврзникот и
доказ за извршена уплата.
По исклучок од ставот 1 на оваа точка за грешки
при вршење на платен промет повратот, односно пренасочувањето се врши со налог на Управата за јавни
приходи, врз основа на писмено барање од страна на
носителот на платен промет и доказ за направената
грешка.

Бр. 188 - Стр. 45

13. Поврат, односно пренасочување од точка 10 ставови 1 и 2 од ова упатство, за јавните приходи уплатени на трезорската сметка на уплатна сметка за кои е
надлежна Царинската управа, се врши со решение на
директорот на Царинската управа, врз основа на поднесено барање од страна на обврзникот и доказ за извршена уплата.
По исклучок од ставот 1 на оваа точка за грешки
при вршење на платен промет повратот, односно пренасочувањето се врши со налог на Царинската управа,
врз основа на писмено барање од страна на носителот
на платен промет и доказ за направената грешка.
14. Поврат, односно пренасочување од точка 10 ставови 1 и 2 од ова упатство, за јавните приходи уплатени на трезорската сметка на уплатни сметки за кои се
надлежни фондовите, го вршат фондовите врз основа
на поднесено барање од страна на обврзникот и доказ
за извршена уплата.
По исклучок од ставот 1 на оваа точка за грешки
при вршење на платен промет повратот, односно пренасочувањето се врши со налог на фондовите, врз основа на писмено барање од страна на носителот на платен промет и доказ за направената грешка.
15. Поврат, односно пренасочување од точка 10 ставови 1 и 2 од ова упатство, за јавните приходи уплатени на
трезорската сметка на уплатна сметка за кои се надлежни
општините, се врши со решение на градоначалникот на
општината, врз основа на поднесено барање од страна на
обврзникот и доказ за извршена уплата.
По исклучок од ставот 1 на оваа точка за грешки при
вршење на платен промет повратот, односно пренасочувањето се врши со налог на градоначалникот на општината, врз основа на писмено барање од страна на носителот на платен промет и доказ за направената грешка.
Преодни и завршни одредби
16 Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
114/09, 153/09, 43/10, 185/11, 186/14 и 27/16).
17. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 09-11986/1
4 октомври 2018 година
Скопје

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

Стр. 46 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 188

12 октомври 2018

12 октомври 2018

Бр. 188 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 188
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МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО
АД СКОПЈЕ

Известувањето за правата и обврските на Давателите на податоци и на Корисниците на податоци, МКБ го
објавува и во своите деловни простории.

3439.
Врз основа на член 42 од Статутот на Македонското кредитно биро АД Скопје и член 5 став 2 од Законот за кредитно биро („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 81/08, 24/11, 199/14, 192/15 и 83/18),
Одборот на директори, на XVIII–та седница одржана
на ден 30.8.2018 година, донесе

1. Сервиси за Даватели и Корисници на податоци

ПРАВИЛНИК
ЗА РАБОТA НА МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО
БИРО АД СКОПЈЕ
Член 1
Правилникот за работа на Македонско кредитно
биро АД Скопје (во натамошниот текст: Правилник) ги
дефинира правилата по кои Македонско кредитно биро
АД Скопје (во натамошниот текст: МКБ), ги извршува
работите од делокругот на своето работење.
Член 2
Со oвој акт се уредуваат:
1. Сервисите за Даватели и Корисници на податоци;
1.1. Правилата и условите за пристап до сервисите;
1.2. Измени во правилата за пристап и работа;
1.3. Времето на извршување на сервисите;
1.4. Тарифирањето на услугите;
1.5. Решавањето на рекламациите на членките;
1.6. Исклучувањето од членство.
2. Правилата за телекомуникациски пристап;
2.1. Видови на телекомуникациски мрежи и мрежни
правила;
2.2. Размена на податоци при мрежни прекини.
3. Правилата за собирање, обработка, користење и
заштита на податоците;
3.1. Собирање и обработка на податоците;
3.2. Правила за начинот и постапката на користење
на податоците;
3.3. Заштита на личните податоци.
4. Сметководство и извештаи.
5. Други стандарди, правила и постапки.
6. Завршни одредби.
Член 3
Одделни изрази употребени во овој Правилник го
имаат значењето определено со Законот за кредитно
биро (во натамошниот текст: Закон). При употреба на
овие изрази истите задолжително се запишани со почетна голема буква. Доколку истите изрази се употребат со почетна мала буква, тогаш тие го имаат општо
прифатеното јазично значење.
Член 4
МКБ ги извршува активностите непристрасно и ja
обезбедува приватноста на Субјектот на податоците.
За информирање на Субјектите на податоци МКБ
воспоставува посебна телефонска линија која е достапна во текот на работното време.
Известувањето за правата на Субјектите на податоци МКБ го објавува на својата интернет страна и во деловните простории.
Член 5
МКБ на својата јавна интернет страница ги објавува:
1. Овој Правилник;
2. Формата на извештаите кои ги изготвува;
3. Оперативни правила за начинот и постапката на
користење на податоците и
4. Известување за правата и обврските на Давателите на податоци и на Корисниците на податоци.

Член 6
Кредитното биро ги извршува сервисите:
1. подготовка и издавање Кредитен извештај;
2. подготовка и издавање Извештај за кредитно рангирање;
3. подготовка и издавање Сопствен извештај;
4. подготовка и издавање аналитички извештаи.
Член 7
Сервисите на МКБ се организираат и извршуваат:
1. со зачленување;
2. без зачленување.
Член 8
Издавањето на Сопствени извештаи може да се
врши:
1. од страна на МКБ и
2. преку банка со седиште во Република Македонија како дел од активноста за посредување во склучување договори за кредити и заеми, врз основа на договор
со МКБ.
1.1. Правила и услови за пристап до сервисите на
МКБ
Член 9
Право на пристап до сервисите на МКБ имаат Субјектите на податоци, Давателите на податоци и Корисниците на податоци во согласност со законските права,
дадените овластувања и овој Правилник.
Член 10
Давателите на податоци и Корисниците на податоци правото на пристап до сервисите го остваруваат по
претходно зачленување во МКБ (во натамошниот
текст: Членки).
Член 11
Со субјектот МКБ склучува Договор за регулирање
на меѓусебните права и обврски (во натамошниот
текст: Договор), со што субјектот станува Членка на
МКБ. Членката пополнува Формулар за членување во
МКБ, по што добива Идентификациски код од МКБ.
Членката пријавува овластени лица за контакт при
спроведување на одредбите на Договорот.
Член 12
Членките можат да ги користат сервисите на МКБ
преку:
1. WEB сервиси;
2. WEB апликации;
3. друг начин договорен со членката.
Член 13
МКБ на Членката и овозможува пристап и користење на сервисите во рок од 10 дена од денот на склучување на Договорот.
1.2. Измени во правилата за пристап и работа
Член 14
МКБ може да врши измени на овој Правилник и на
другите акти со кои се регулира работењето на МКБ и
условите под кои може да се користат сервисите со
претходно известување на Членките.
Член 15
Рокот во кој Членките се должни да се прилагодат
на новите правила е 30 дена.
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Член 16
МКБ го задржува правото да го продолжи овој рок
доколку оцени дека е потребен подолг период за нивно спроведување.
Член 17
МКБ го задржува правото во случаи на итност поради измена на прописи или утврдена загрозеност на
сервисите и/или работењето да изврши измена и во рок
пократок од 30 дена.
1.3. Време на извршување на сервисите
Член 18
Времето на извршување на поодделни активности
се уредува со Терминскиот план за работа на МКБ (во
натамошниот текст: Термински план).
Член 19
Активностите чие што време на извршување не е
регулирано со Терминскиот план за работа, се извршуваат во време што МКБ го договара со корисниците.
Член 20
Членките се должни предвидените активности да ги
извршуваат согласно со Терминскиот план за работа,
односно договорените времиња на извршување.
1.4 Тарифирање на услугите
Член 21
МКБ за извршените услуги наплатува надоместок.
Надоместокот се утврдува со Тарифа на надоместоци
за извршени услуги (во натамошниот текст: Тарифа),
која ја донесува Одборот на директори.
Тарифата се објавува на интернет страната на МКБ.
Член 22
Надоместокот за услугите кои не се регулирани со
Тарифата, се наплатува по цена која МКБ ја договара
со корисникот за кој се врши услугата.
1.5 Решавање на рекламации од членките
Член 23
Членките пријавуваат по писмен пат рекламации по
основ на повреда на правилата на работењето. Доколку
во рамките на правилата за користење на сервисите не
е поинаку наведено, рокот за поднесување на рекламациите е три работни дена од денот за кој истите се однесуваат.
Член 24
Доколку во рамките на правилата за користење на
сервисите не е поинаку наведено, МКБ е должно во рок
од десет дена од приемот на рекламацијата да ја утврди
фактичката состојба и да го извести поднесувачот за
преземените активности.
1.6 Исклучување од членство
Член 25
Во случај Членката да не постапува согласно Правилникот за работа на МКБ, МКБ го предупредува дека
ќе биде исклучен од понатамошно членство доколку
веднаш не ги отстрани недостатоците.
Член 26
Членката која и по писмено предупредување не постапува согласно Правилникот се исклучува од членство во сервисот.
Член 27
МКБ без предупредување ја исклучува Членката на
сервисот во случаите кога таа:
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1. престане да ги исполнува обврските од договорот;
2. престане да исполнува некој од условите за вклучување во сервисот;
3. неовластено користи или дистрибуира информации;
4. неовластено обработува лични податоци и
5. на друг начин го загрозува сервисот и членките и
претставува ризик за нив.
2. Правила за телекомуникациски пристап
Член 28
Работите поврзани со користењето на сервисите,
МКБ и членките ги извршуваат со електронска размена
на податоци со телекомуникациско поврзување. Услов
за користење на одредени сервиси е поврзување со
МКБ со еден или повеќе телекомуникациски пристапи.
Член 29
Условите, начинот и стандардите за телекомуникациско поврзување со МКБ се регулирани со овој Правилник и со Техничкото упатство за поврзување со
МКБ (во натамошниот текст: Техничко упатство).
2.1. Видови на телекомуникациски мрежи и мрежни
правила
Член 30
Телекомуникациското поврзување на членките се
извршува преку:
1. телекомуникациска мрежа;
2. бирана (Dial-up) врска;
3. интернет;
4. други мрежи.
Член 31
МКБ и членките за размена на податоци користат
телекомуникациска мрежа на затворена група корисници изнајмена од телекомуникациски оператори или јавна телекомуникациска мрежа.
Член 32
Типот на мрежното поврзување го избира членката
при нејзиното зачленување со избор на еден или повеќе начини на поврзување од можните врски прифатени
од МКБ.
Член 33
Членката може да го измени начинот на мрежно
поврзување со МКБ со претходно известување на МКБ
и тестирање на новата мрежна врска.
Член 34
Заштита на мрежата на страната на членката е одговорност на членката.
Член 35
МКБ може да изврши измена на техничките услови
за работа со мрежата за што е должно да ги извести
членките најдоцна 3 месеци пред влегувањето во сила
на измената.
Член 36
Сервисите со отворен пристап се организираат и извршуваат преку Интернет.
Член 37
При извршувањето на сервисите со ограничен
пристап комуникацијата е со вградени механизми на
заштита и со авторизиран пристап на корисникот.
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2.2. Размена на податоци при мрежни прекини
Член 38
Во случај на привремена техничка неможност на
електронска размена на податоци по телекомуникациски пат, како и виша сила, МКБ определува посебни услови и начини за размена на податоците.
Член 39
Посебните услови и начини за размена на податоци и
нивното времетраење се утврдува со овој Правилник,
Техничкото упатство и со договор меѓу МКБ и Членката.
Член 40
МКБ ќе овозможи посебни услови и начини на размена само во случаи при кои не постои опасност по
безбедноста на извршувањето на сервисите во целост
или кај поединечна Членка.
3. Правила за собирање, обработка, користење и
заштита на податоците
3.1. Собирање и обработка на податоци
Член 41
МКБ собира и обработува податоци од Давателите
на податоци: банки, филијали на странски банки и филијали на банки од земји членки на Европската унија,
штедилници, осигурителни друштва, даватели на финансиски лизинг, други даватели на кредити, финансиски друштва, Управа за јавни приходи, градот Скопје и единиците на локалната самоуправа, даватели на
комунални услуги, енергетика и телекомуникации,
други правни лица кои даваат услуги по основ на кои
настануваат обврски за правните и физичките лица и
физички лица кои не се сметаат за трговци согласно Законот за трговски друштва.
МКБ може, во согласност со закон, да обезбедува и
податоци од јавни книги и регистри и други јавно достапни податоци за субјектите на податоци.
Член 42
Во МКБ се доставуваат податоци за Лица кои се однесуваат на обврски по кредити, гаранции, акредитиви,
заеми, платежни картички, финансиски лизинг, осигурување, обврски по основ на даноци, обврски за телекомуникациски услуги, обврски за услуги од областа
на енергетиката, комунални давачки, такси, придонеси,
како и обврски по основ на користење на други услуги.
Во МКБ се доставуваат и податоци за секоја блокада и деблокада на трансакциска сметка во реално време
преку Единствениот регистар на трансакциски сметки.
Член 43
Доставувањето на податоци до МКБ од Давателите
на податоци од член 41 став 1 од овој Правилник се
врши врз основа на Договорот од Член 11 од овој Правилник склучен во писмена форма помеѓу Давателот на
податоците и МКБ.
Член 44
Видот на податоците кои се разменуваат, нивната
форма и постапките при размената на податоците се
регулирани со овој Правилник и со Оперативни правила за видот, формата и начинот на размена на податоци.
Член 45
Податоците кои ги доставуваат Давателите на податоци се достапни за користење следниот работен ден
по денот на прием во МКБ.
Податоците за блокада/деблокада на трансакциска
сметка се достапни за користење во моментот на пријава на блокада/деблокада во Единствениот регистар на
трансакциски сметки.
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Член 46
Доставувањето на податоци до МКБ се врши без
посебна согласност од субјектот на податоци.
Член 47
МКБ води досие за секој Субјект на податоци. Досието ги содржи сите податоци за поединечен Субјект
на податоци што се евидентирани и задржани од МКБ.
3.2. Правила за начинот и постапката на користење
на податоците
Член 48
МКБ врз основа на добиените податоци од давателите на податоци од член 11 од Законот за кредитно
биро изготвува и издава Кредитен извештај и/или Извештај за кредитно рангирање за Субјектот на податоци.
Кредитниот извештај може да содржи и податоци
од јавни книги и регистри и други јавно достапни податоци за субјектите на податоци, обезбедени согласно
член 11-а од Законот за кредитно биро.
Извештајот за кредитно рангирање се изготвува врз
основа на податоците од член 6 ставови 1 и 2 од Законот за кредитно биро и не смее да ги има во предвид
расата, полот, религијата, националноста, брачната
состојба, староста, платата, занимањето, работодавачот, датумот на вработување, титулата, местото на живеење, договорите за наем, обврските за алиментација
и која било друга информација која не е обезбедена во
согласност со членовите 6 и 11 од Законот за кредитно
биро.
Член 49
За изготвување на извештај за кредитно рангирање,
МКБ користи еден или повеќе модели изработени согласно со стандардите што ги применуваат меѓународно
активни кредитни бироа. МКБ ги објавува на својата
интернет страна моделите врз основа на кои ги изготвува извештаите за кредитно рангирање, со објаснување и примери.
Корисникот на податоци, односно субјектот на податоци во барањето за добивање Извештај за кредитно
рангирање избира еден или повеќе модели за изготвување на Извештајот за кредитно рангирање.
Член 50
Корисници на податоци може да бидат:
- банки, филијали на странски банки и филијали на
банки од земји членки на Европската унија, штедилници, осигурителни друштва, даватели на финансиски
лизинг, други даватели на кредити, финансиски друштва, даватели на комунални услуги, енергетика и телекомуникации, други правни лица кои даваат услуги по
основ на кои настануваат обврски за правните и физичките лица, физички лица кои не се сметаат за трговци
согласно Законот за трговски друштва,
- Субјектите на податоците и
- Кредитни бироа или субјекти од други земји кои
прибираат и обработуваат податоци за обврските и
други податоци и изготвуваат извештаи за субјектите
на податоци, со кои МКБ има склучено договор за размена на податоци.
Член 51
Начинот и постапката на користење на податоците
се регулирани со овој Правилник и со Оперативните
правила за начинот и постапката на користење на податоците.
Член 52
МКБ на барање на Субјектот на податоци му ги
доставува следните податоци:
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1. податоци од Досието на Субјектот на податоците,
2. копија од Извештај за Субјектот на податоци доставен до Корисник на податоци,
3. изворите на податоците и идентитетот на Давателите на податоците и
4. идентитетот на секој Корисник на податоци кој
добил Извештај за Субјектот на податоците во текот на
една година пред датумот на кој е доставено барањето.
Член 53
МКБ може да ги разменува извештаите кои ги има
добиено согласно со Законот за кредитно биро со
странски кредитни бироа или субјекти од други земји
кои прибираат и обработуваат податоци за обврските и
други податоци и изготвуваат извештаи за субјектите
на податоци.
Размената на податоците се врши врз основа на реципроцитет и договор со кој се уредува начинот на размената.
Размената се врши согласно одредбите од Законот
за заштита на личните податоци кои се однесуваат на
преносот на лични податоци во други држави.
3.3. Доверливост и заштита на податоците
и извештаите
Член 54
Податоците што се собираат, обработуваат и користат од страна на МКБ се обработуваат единствено во
согласност со целите утврдени со Законот за кредитно
биро и во согласност со прописите за заштита на личните податоци.
Податоците и извештаите за поединечните лица кои
се стекнати при вршење на било кои активности на
МКБ, претставуваат деловна тајна која МКБ, сите даватели на податоци и Корисници на податоци се должни
да ја заштитат и чуваат.
Обврската за чување на тајноста на податоците не
се однесува во следниве случаи:
- ако со закон е пропишано објавување или доставување на податоците и информациите,
- по барање на извршител,
- лицето дало писмена согласност за откривање на
податоците и
- по писмено барање на суд.
МКБ ги доставува податоците и извештаите
единствено на барање на:
- субјектот на податоци,
- на корисник на податоци,
- на суд или
- на извршител.
При собирањето, обработката и користењето на
личните податоци МКБ ги презема сите неопходни административни, технички и организациски мерки за
заштита од случајно или незаконско уништување на
личните податоци или нивно случајно губење, преправање, неовластено откривање или пристап.
При дефинирање на мерките за заштита на податоците, се применуваат мерките предвидени за заштита
на личните податоци.
4. Сметководство и извештаи
Член 55
МКБ го води сметководството и ги изготвува финансиските извештаи согласно Законот за трговските
друштва и усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување.
Член 56
МКБ еднаш годишно изготвува извештај кој особено содржи:
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- Број на субјекти на податоци за кои има оформено
досие, вкупно и поединечно за правни и физички лица;
- Број на субјекти кои имаат обврски по кредити и
лизинг, вкупно и поединечно за правни и физички
лица;
- Поднесени барања за сопствени извештаи, вкупно
и поединечно за правни и физички лица;
- Поднесени барања од корисници на податоци,
вкупно и поединечно за правни и физички лица;
- Поднесени писмени известувања за оспорување на
податоци, вкупно и поединечно за правни и физички
лица и за исходот на постапката и
- Субјекти на податоци со доцнење во исполнување
на обврските, вкупно и поединечно за правни и физички лица, со просечен период на доцнење и износ што е
во задоцнување.
МКБ извештајот го објавува на својата интернет
страна најдоцна до 30 јуни во тековната за претходната
година.
5. Други стандарди, правила и постапки
Член 57
За регулирање на Стандардите за доверливоста,
точноста, релевантноста и користењето на податоците,
Правилата за начинот на чување на податоците и Постапката за оспорување на податоците, МКБ донесува
соодветни акти.
6. Завршни одредби
Член 58
Овој Правилник го донесува Одборот на директори
на МКБ, а стапува на сила и ќе се применува по добиената согласност од Дирекцијата за заштита на личните
податоци во делот кој се однесува на заштитата на личните податоци.
Член 59
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник
престанува да важи Правилникот за работа на Македонско кредитно биро АД Скопје бр.02-2/15 од
18.3.2015 година.
Член 60
Овој Правилник се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“ и на интернет страната на
МКБ.
Претседател,
Благица Здравковска, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
3440.
Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,
27/16 и 83/18), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ
СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари - септември 2018 година во
однос на просечните цени на мало во 2017 година изнесува 2,5%.
Директор,
Апостол Симовски, с.р.
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