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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
662.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА
КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МБ
БИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
1.Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги МБ БИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Скопје со број
19-69/4 од 7.2.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1365/1
10 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

663.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА
ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ МАРИЈУПХАРМА ДОО
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ
1.Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство трговија,
транспорт и услуги МАРИЈУПХАРМА ДОО експорт-импорт Скопје со број 19-157/2 од 7.2.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1413/1
10 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Одлука за воведување на рестриктивни
мерки согласно Одлуката (ЗНБП)
2019/1663 на Советот од 1 октомври
2019 година за изменување на Одлуката
(ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија....
Огласен дел....................................
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664.
Врз основа на член 30 став (2) и 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 и („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 10 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА
1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата донесени од министерот за труд и социјална политика и
тоа:
- Решение за oвластување за потпишување акти бр.
03-777/1 од 21.1.2020 година;
- Решение за oвластување за потпишување акти бр.
03-778/1 од 21.1.2020 година;
- Решение за oвластување за потпишување акти бр.
03-779/1 од 21.1.2020 година;
- Решение за oвластување за потпишување акти бр.
03-780/1 од 21.1.2020 година;
- Решение за oвластување за потпишување акти бр.
03-782/1 од 21.1.2020 година;
- Решение за определување на овластено лице за
прием на пријави од укажувачи бр. 03-817/1 од
22.1.2020 година;
- Решение за прегледување и распоредување на документи/записи во МТСП бр. 03- 819/1 од 22.1.2020 година;
- Решение за oвластување за потпишување акти
бр.03-860/1 од 23.1.2020 година;
- Решение за oвластување за потпишување акти
бр.03-864/1 од 23.1.2020 година;
- Решение за oвластување за потпишување акти
бр.03-971/1 од 24.1.2020 година;
- Решение за oвластување за потпишување акти
бр.03-972/1 од 24.1.2020 година;
- Решение за распоредување на административен
службеник бр.04-1068/1 од 28.1.2020 година;
- Решение за плата на административен службеник
бр.04-1068/2 од 28.1.2020 година;
- Решение за распоредување на административен
службеник бр.04-1068/3 од 28.1.2020 година;
- Решение за плата на административен службеник
бр.04-1068/4 од 28.1.2020 година;
- Решение за oвластување за водење на постапка
бр.04-1194/1 од 31. 1.2020 година;
- Решение за oвластување за контрола на процеси
на управна постапка бр.04-1195/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластување за водење на постапка
бр.04-1196/1 од 31.1.2020 година;
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- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење постапка бр. 04- 1197/1 од 31.1.2020
година;
- Решение за овластување за прибирање и евидентирање на предмети бр.04-1198/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластување за контрола на процеси
на управна постапка бр. 04- 1199/1 од 31. 1.2020 година;
- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење постапка бр. 04- 1200/1 од 31.1.2020
година;
- Решение за oвластување за контрола на процеси
на управна постапка бр. 04- 1201/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за овластување за прибирање и евидентирање на предмети бр. 04-1202/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластување за водење на постапка
бр.04-1203/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за овластување за прибирање и евидентирање на предмети бр. 04-1204/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластување за контрола на процеси
на управна постапка бр.04-1206/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење постапка бр. 04- 1207/1 од 31.1.2020
година;
- Решение за овластено службено лице со надежности за водење постапка бр. 04- 1208/1 од 31.1.2020
година;
- Решение за oвластување за водење на постапка бр.
04-1209/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластено службено лице за потпишување на акти бр. 04-1212/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластување за водење на постапка бр.
04-1213/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластување за водење на постапка бр.
04-1214/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење постапка бр. 04- 1215/1 од 31.1.2020
година;
- Решение за oвластување за водење на постапка бр.
04-1216/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластување за водење на постапка
бр.04-1217/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластено службено лице за потпишување на акти бр. 04-1218/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење постапка бр. 04- 1219/1 од 31.1.2020
година;
- Решение за oвластено службено лице за одобрување на акти бр.04-1220/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластено службено лице за одобрување на акти бр. 04-1221/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластување за водење на постапка со
бр.04-1222/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за oвластено службено лице со надлежности за водење на постапка бр. 04-1233/1 од 31.1.2020
година;
- Решение за oвластено службено лице за одобрување на акти бр. 04-1241/1 од 31.1.2020 година и
- Решение за oвластување за потпишување на акти
бр. 03-1320/1 од 31.1.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1433/1
10 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
665.
Врз основа на член 36 став (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, 83/18, 27/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и
275/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИ
Член 1
Во Правилникот за поблиските услови за упис во
регистарот на увозници на одделни земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
102/10, 144/10, 58/12, 40/13, 143/13 и 14/18) во членот 3
во алинејата 5 по зборот „квалитетот“ се додаваат зборовите: „со соодветна лабораторија или“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.29-1894/3
10 февруари 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
666.
Врз основа на член 40 став (1), член 44, член 45 став
(3), член 47 став (3) и член 48 став (2) од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*) („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.101/19 и 275/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА
ДА ГИ СОДРЖАТ КВАЛИФИКУВАНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС И ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ, ТЕХНИЧКИТЕ СТАНДАРДИ
КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ИСПОЛНЕТИ, КАКО И НАЧИНОТ НА СОЗДАВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНИ
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ ИЛИ КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТИ, СТАНДАРДИТЕ КОИ
ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ ПОТВРДИТЕ ЗА ВАЛИДАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ИЛИ КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ И СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ КВАЛИФИКУВАНАТА ДОВЕРЛИВА УСЛУГА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНИ
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ ИЛИ КВАЛИФИКУВАНИ
ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат стандардите кои
треба да ги содржат квалификуваните сертификати за
електронски потпис и за електронски печат, технички-
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те стандарди кои треба да бидат исполнети како и начинот на создавање на квалификувани електронски
потписи или квалификувани електронски печати од
страна на давателите на квалификувана доверлива услуга, стандардите кои треба да ги содржат потврдите за
валидација на квалификуван електронски потпис или
квалификуван електронски печат, како и стандардите
кои треба да ги исполни квалификуваната доверлива
услуга за зачувување на квалификувани електронски
потписи или квалификувани електронски печати.
Член 2
Стандардите кои треба да ги содржат квалификуваните сертификати за електронски потпис и квалификуваните сертификати за електронски печат се:
- ETSI EN 319 412-1 и
- ETSI EN 319 412- 5.
Покрај стандардите од став 1 на овој член, кои треба да ги содржат квалификуваните сертификати за
електронски потпис, за квалификуваните сертификати
издадени на физички лица, треба да го содржат и стандардот ETSI EN 319 412-2.
Покрај стандардите од став 1 на овој член, кои треба да ги содржат квалификуваните сертификати за
електронски потпис или за електронски печат издадени
на правни лица, треба да го содржат и стандардот ETSI
EN 319 412-3.
Квалификуваните сертификати за електронски потпис содржат:
(а) показател, најмалку во форма погодна за автоматска обработка, дека сертификатот е издаден како
квалификуван сертификат за електронски потпис;
(б) збир на податоци кои недвосмислено го претставуваат давателот на квалификувани доверливи услуги
кој го издал квалификуваниот сертификат за електронски потписи:
- за правно лице: името и единствениот матичен
број на субјектот,
- за физичко лице: името на лицето;
(в) јасно се наведува името на потписникот или
псевдонимот; доколку се користи псевдоним;
(г) податоци за потврдување на електронскиот потпис кои одговараат на податоците за создавање на
електронскиот потпис;
(д) информации за почетокот и крајот на периодот
на важност на сертификатот;
(ѓ) идентификациски код на сертификатот, кој треба да е единствен за давателот на квалификувани доверливи услуги;
(е) напреден електронски потпис или напреден
електронски печат на давателот на квалификувани доверливи услуги кој го издал сертификатот;
(ж) локацијата на која може да се провери сертификатот кој го поддржува напредниот електронски потпис или напредниот електронски печат, наведени во
точката (е), без надомест;
(з) локацијата на услугите до кое може да се упатат
барања за проверка на валидноста на квалификуваниот
сертификат;
(ѕ) кога податоците за создавање на електронски
потпис се поврзани со податоците за валидација на
електронски потпис, се наоѓаат во средство за создавање на квалификуван електронски потпис, соодветно се
наведуваат во форма погодна за автоматска обработка.
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Квалификуваните сертификати за електронски печат содржат:
(а) показател, најмалку во форма погодна за автоматска обработка, дека сертификатот е издаден како
квалификуван сертификат за електронски печат;
(б) збир на податоци кои недвосмислено го претставуваат давателот на квалификувани доверливи услуги
кој го издал квалификуваниот сертификат за електронски потписи:
- за правно лице: името и единствениот матичен
број на субјектот,
- за физичко лице: името на лицето;
(в) името на создавачот на електронскиот печат и
единствениот матичен број на субјектот;
(г) податоци за потврдување на електронскиот печат кои одговараат на податоците за создавање на електронскиот печат;
(д) информации за почетокот и крајот на периодот
на важност на сертификатот;
(ѓ) идентификациски код на сертификатот, кој треба да е единствен за давателот на квалификувани доверливи услуги;
(е) напреден електронски потпис или напреден
електронски печат на давателот на квалификувани доверливи услуги кој го издал сертификатот;
(ж) локацијата на која може да се провери сертификатот кој го поддржува напредниот електронски потпис или напредниот електронски печат, наведени во
точката (е), без надомест;
(з) локацијата на услугите до кое може да се упатат
барања за проверка на валидноста на квалификуваниот
сертификат;
(ѕ) кога податоците за создавање на електронски
потпис се поврзани со податоците за валидација на
електронски потпис, се наоѓаат во средство за создавање на квалификуван електронски потпис, соодветно се
наведуваат во форма погодна за автоматска обработка.
Квалификуваните сертификати за електронски печати издадени на правните лица кои вршат платен промет треба да го исполнуваат стандардот ETSI TS 119
495.
Член 3
Квалификуваните сертификати за електронски потпис и квалификуваните сертификати за електронски
печат треба да се издадени од давател на квалификувана доверлива услуга и да ги исполнуваат техничките
стандарди:
- ETSI EN 319 401;
- ETSI EN 319 411-1;
- ETSI EN 319 411-2 и
- ETSI TR 119 411-4.
Член 4
Средствата за создавање на квалификуван електронски потпис, преку соодветни технички и процедурални мерки треба да ги исполнат следните стандарди:
(а) доверливоста на податоците за создавање на
електронски потпис е обезбедена;
(б) податоците за создавање на електронски потпис
се уникатни;
(в) податоците за создавање на електронски потпис
не се достапни без електронскиот потпис и истиот е
заштитен од фалсификување со користење на технологијата која е достапна;
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(г) потписникот може податоците за создавање на
електронски потпис безбедно да ги заштити од користење од други лица.
Средствата за создавање на квалификуван електронски потпис немаат можност да ги изменат податоците на кои треба да се нанесе електронскиот потпис и
на потписникот му се овозможува видливост на податоците пред потпишувањето.
Создавањето или управувањето со податоците за
создавање на електронски потпис во име на потписникот треба да се врши единствено од страна на давателот на квалификувани доверливи услуги кој го издава
електронскиот потпис.
Давателите на квалификувани доверливи услуги
кои управуваат со податоците за создавање на електронски потпис во име на потписникот, може да ги умножат податоците за создавање на електронски потпис
единствено заради обезбедување на резервен примерок, ако:
(а) безбедноста на умножените податоци е на исто
ниво на безбедност како и оригиналните податоци;
(б) бројот на умножените податоци не го надминува
минимумот потребен за обезбедување на континуитет
на услугата.
Член 5
Средствата за создавање на квалификуван електронски потпис и квалификуван електронски печат кога податоците за создавање на електронски потпис или
електронски печат се чуваат во целост, но не се исклучиво управувани од корисникот, се смета дека се безбедни производи од информатичка технологија доколку се исполнети следните стандарди:
а) ISO / IEC 15408 - Информатичка технологија Безбедносни техники - Критериуми за евалуација за
ИТ безбедност, Делови 1 до 3 како што е наведено подолу:
1. ISO / IEC 15408-1: 2009 - Информатичка технологија - Безбедносни техники - Критериуми за евалуација
за ИТ безбедност - Дел 1. ISO, 2009 година,
2. ISO / IEC 15408-2: 2008 - Информатичка технологија - Безбедносни техники - Критериуми за евалуација
за ИТ безбедност - Дел 2. ISO, 2008 година,
3. ISO / IEC 15408-3: 2008 - Информатичка технологија - Безбедносни техники - Критериуми за евалуација
за ИТ безбедност - Дел 3. ISO, 2008 и
б) ISO / IEC 18045: 2008: Информатичка технологија - Безбедносни техники - Методологија за проценка
на безбедноста на ИТ и
в) EN 419 211 – Заштита на профили за безбедно
создавање на средство за електронски потпис, Делови
1 до 6 - како што е соодветно наведено подолу:
1. EN 419211-1: 2014 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис Дел 1: Преглед,
2. EN 419211-2: 2013 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис Дел 2: Средство со клуч за генерирање,
3. EN 419211-3: 2013 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис Дел 3: Средство со вметнување на клуч,
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4. EN 419211-4: 2013 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис Дел 4: Надградување на средството со клуч за генерирање и доверлив извор за сертификација на апликација
за генерирање,
5. EN 419211-5: 2013 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис Дел 5: Надградување на средството со клуч за генерирање и доверлив извор за апликација за создавање
електронски потпис,
6. EN 419211-6: 2014 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис Дел 6: Надградување на средството со вметнување на
клуч и доверлив извор до апликацијата за создавање на
електронски потпис.
Доколку квалификуваниот електронски потпис или
квалификуваниот електронски печат е создаден на начин соодветен за потпишување или за печатирање од
далечина, тогаш системите кои се користат за негово
создавање треба да ги исполнуваат стандардите:
- CEN EN 419 241-1;
- CEN prEN 419 241-2 и
- CEN EN 419 221-5.
Давателот на квалификувана доверлива услуга кој
издава квалификуван електронски потпис или квалификуван електронски печат со кој може да се потпишува или да се употребува од далечина, треба да ги исполни стандардите:
- ETSI TS 119 431-1;
- ETSI TS 119 431-2 и
- ETSI TS 119 432.
Доколку квалификуваниот електронски потпис или
квалификуваниот електронски печат е создаден на начин погоден за машинска обработка на формати, тогаш
треба да ги исполни следните технички стандарди:
- ETSI TS 119 172-2 за HML формат на потпишување или печатирање и
- ETSI TS 119 172-3 за ASN.1 формат на потпишување или печатирање.
Член 6
Потврдата за валидација на квалификуван електронски потпис и за валидација на квалификуван електронски печат треба да е издадена во согласност со
стандардот ETSI TS 119 102-2.
Давателот на квалификувана доверлива услуга за
валидација на квалификуван електронски потпис и за
валидација на квалификуван електронски печат треба
да го исполни стандардот ETSI TS 119 441 и да го имплементира протоколот за валидација на квалификуван
електронски потпис определен со стандардот ETSI TS
119 442.
Член 7
Квалификуваната доверлива услуга - зачувување на
квалификувани електронски потписи или квалификувани електронски печати треба да ги исполни следните
стандарди:
- ETSI TS 119 511 и
- ETSI TS 119 512.
Член 8
Создавањето на електронскиот потпис и неговата
валидација треба да е во согласност со стандардот ETSI
TR 119 100.
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Политиките и безбедносните барања кои треба да
ги исполнат апликациите за создавање на електронски
потпис и негова валидација треба да се во согласност
со стандардот ETSI TS 119 101.
Криптографските пакети кои ги содржат електронските потписи треба да се во согласност со стандардот
ETSI TS 119 312.
Употребата на криптографските пакети треба да е
во согласност со упатствата определени со стандардот
ETSI TR 119 300.
Член 9
Кога се бара употреба на напреден електронски
потпис поддржан од квалификуван сертификат, тогаш
се употребува напредниот електронски потпис во
XML, CMS или PDF формат:
- на основно ниво на сообразност или
- потврден со електронски временски жиг или
- електронскиот потпис содржи долгорочни податоци или
- се користат придружни пакети на електронски
потпис, кога тие потписи се во согласност со техничките стандарди определени со членовите 13 и 14 од овој
правилник.
Член 10
Кога се бара употреба на напреден електронски печат поддржан од квалификуван сертификат, тогаш се
употребува напредниот електронски печат во XML,
CMS или PDF формат:
- на основно ниво на сообразност или
- потврден со електронски временски жиг или
- електронскиот печат содржи долгорочни податоци
или
- се користат придружни пакети на електронски печат, кога тие печати се во согласност со техничките
стандарди определени со членовите 13 и 14 од овој
правилник.
Член 11
За напредни електронски потписи во XML, CMS
или PDF формат и придружни пакети за потпис треба
да се исполнат следните стандарди:
- XadES основен профил се применува стандардот
ETSI TS 103171 v.2.1.1.
- CadES основен профил се применува стандардот
ETSI TS 103173 v.2.2.1.
- PadES основен профил се применува стандардот
ETSI TS 103172 v.2.2.2.
Напредните електронски потписи треба да се создадени со употреба на процедури определени со стандардот ETSI EN 319 102-1.
Валидацијата на напредни електронски потписи
треба да е во согласност со процедурите определени со
стандардот ETSI EN 319 102-1.
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- XadES основен профил се применува стандардот
ETSI TS 103171 v.2.1.1.
- CadES основен профил се применува стандардот
ETSI TS 103173 v.2.2.1.
- PadES основен профил се применува стандардот
ETSI TS 103172 v.2.2.2.
Член 14
Придружниот пакет на електронскиот печат треба
да го исполнува стандардот ETSI TS 103174 v.2.2.1.
Член 15
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11/1-964/1
10 февруари 2020 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
667.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ,
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА
ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за преземање на безбедносни мерки
при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе,
јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска
свинска чума во Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18,
159/18, 177/18, 190/18 и 197/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 94/19, 146/19, 153/19,
166/19, 175/19, 242/19 и 19/20), Прилогот се заменува со
нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 12
Придружниот пакет на електронскиот потпис треба
да го исполни стандардот ETSI TS 103174 v.2.2.1.

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 13
За напредни електронски печати во XML, CMS или
PDF формат и придружни пакети за печат треба да се
исполнат следните стандарди:

Бр. 02 –271/2
7 февруари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
668.
Врз основа на член 158-s точка 1), член 154-г, член 154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став (3),
член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154-ќ став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014,
112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019), Советот на eксперти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден
6.2.2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ
НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за
вршење работи на застапување во осигурување („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.47/2019), во членот 6 ставот (2) се менува и гласи:
“(2) Кандидатот до Агенцијата, во рок утврден во огласот за спроведување на обука и стручен испит за застапник во осигурување, поднесува пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник на образец “Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник (Образец П-ОСИЗ)” кој е даден во
Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел.”
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:
“(3) Кандидатот кој зборува службен јазик, различен од македонскиот јазик, до Агенцијата, во рок утврден во
огласот за спроведување на обука и стручен испит за брокер, поднесува пријава за учество на обука и полагање
на стручен испит за застапник на образец “Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник (Образец П-ОСИЗ)/ Kërkesë për pjesëmarrje në trajnimin dhe provimin profesional për përfaqësues (Formular T PPP)” кој е даден во Прилог 2 од овој правилник и е негов составен дел.
(4) Кон пријавата за учество на на обука и полагање на стручен испит за застапник од ставот (1) односно (2)
од овој член, кандидатот ја доставува следната документација:
1. Копија од документ за лична идентификација;
2. Диплома или Уверение за завршено средно образование или друг повисок степен на образование издадена
од образовна институција акредитирана во Република Македонија – во оригинал или нотарски заверена копија и
3. Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник согласно Тарифникот на Агенцијата.”
Ставововите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).
Во ставот (4) кој станал став (6) збооровите: “став (2) точка 1” се заменуваат со зборовите: “став (4) точка 1”.
Ставот (5) станува став (7).
Член 2
Во членот 19 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:
“(3) Формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за вршење работи на застапување во
осигурување, испечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо, е пропишана со посебен Образец:
“Уверение за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување” кој е даден во Прилог 3
од овој правилник и е негов составен дел.
(4) Формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за вршење работи на застапувaње во осигурување на кандидатот кој зборува службен јазик, различен од македонскиот јазик, е пропишана со посебен
Образец: “Уверение за положен стручен испит за вршење вршење работи на застапувaње во осигурување
/Çertifikatë për dhënien e provimit profesional për kryerjen e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime” кој е даден во
Прилог 4 од овој правилник и е негов составен дел. “
Член 3
По Прилогот 1 се додаваат три нови прилози Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4 кои се дадени во прилог на овој
правилник и се негов составен дел.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-170/1
6 февруари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.
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669.
Врз основа на член 158-s точка 1), член 154-в, член 154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став
(3), член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154-ќ став (2) од („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014 153/2015, 192/2015, 23/2016,
83/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019), Советот на eксперти на
Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 6.2.2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И
УСЛОВИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ
Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит
за вршење осигурително брокерски работи (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.47/2019),
во членот 6 ставот (2) се менува и гласи:
“(2) Кандидатот до Агенцијата, во рок утврден во огласот за спроведување на обука и стручен испит за брокер, поднесува пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер на образец “Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер (Образец П-ОСИБ)” кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел.”
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:
“(3) Кандидатот кој зборува службен јазик, различен од македонскиот јазик, до Агенцијата, во рок утврден
во огласот за спроведување на обука и стручен испит за брокер, поднесува пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер на образец “Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер (Образец П-ОСИБ)/Kërkesë për pjesëmarrje në trajnimin dhe provimin profesional për broker (Formular T -PPB)”
кој е даден во Прилог 2 од овој правилник и е негов составен дел.
(4) Кон пријавата за учество на на обука и полагање на стручен испит за брокер од ставот (1) односно (2) од
овој член, кандидатот ја доставува следната документација:
1. Копија од документ за лична идентификација;
2. Диплома или Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија – во оригинал или нотарски
заверена копија и
3. Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер согласно Тарифникот на Агенцијата.”
Ставововите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).
Во ставот (4) кој станал став (6) збооровите: “став (2) точка 1” се заменуваат со зборовите: “став (4) точка
1”.
Ставот (5) станува став (7).
Член 2
Во членот 19 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:
“(3) Формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи, испечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо, е пропишана со посебен Образец: “Уверение
за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи” кој е даден во Прилог 3 од овој правилник и е негов составен дел.
(4) Формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи на кандидатот кој зборува службен јазик, различен од македонскиот јазик, е пропишана со посебен Образец: “Уверение за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи/Çertifikatë për dhënien e
provimit për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime” кој е даден во Прилог 4 од овој правилник и е негов
составен дел. “
Член 3
По Прилогот 1 се додаваат три нови прилози Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4 кои се дадени во прилог на овој
правилник и се негов составен дел.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-171/1
6 февруари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2.
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/1788 НА
СОВЕТОТ ОД 24 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1763
ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО БУРУНДИ
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1788 на Советот од 24
октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.
Член 3
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за
економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството
за финансии- Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните
мерки.
Член 4
Одлуката (ЗНБП) 2019/1788 на Советот од 24 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП)
2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди во оригинал на англиски и во превод на
македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 5
Рестриктивните мерки против Бурунди ќе се применуваат до 31 октомври 2020 година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-480/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

3.
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македонија” бр.190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/1790 НА
СОВЕТОТ ОД 24 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ЗА
РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1790 на Советот од 24
октомври 2019 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република
Гвинеја.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.
Член 3
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за
економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството
за финансии - Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните
мерки.
Член 4
Одлуката (ЗНБП) 2019/1790 на Советот од 24 октомври 2019 година за изменување на Одлуката
2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја во оригинал на англиски и во превод на
македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 5
Рестриктивните мерки против Република Гвинеја ќе се применуваат до 27 октомври 2020 година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-482/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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4.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр.190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/1663 НА
СОВЕТОТ ОД 1 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1333
ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1663 на Советот од 1
октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.
Член 3
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за
економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството
за финансии - Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните
мерки.
Член 4
Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1663 на Советот од 1 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен
дел на оваа одлука.
Член 5
Рестриктивните мерки против Либија ќе се применуваат до 2 април 2020.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-484/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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