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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3540. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 38/1996, 40/2000, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010 и 31/2011), Владата на Република Македонија 
на седницата, одржана на 8.11.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Јавното претпријатие за железничка инфраструктура 
Македонски железници – Скопје, бр. 981/1-3 од 
21.10.2011 година, донесена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 
21.10.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51-4746/1                      Заменик на претседателот  

8 ноември 2011 година            на Владата на Република 
   Скопје                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3541. 

Врз основа на член 46 став 4 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.17/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 20.11.2011 година,  
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ОТУЃУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност општина Демир 

Капија да отуѓи градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со површина од 21 591 м2 кое 
се наоѓа на КП.бр.1107/7 запишано во Имотен лист 
бр.502 и на КП.бр.1107/8, 1107/9, 1120/3 и 1120/4 запи-
шани во Имотен лист бр.173 во м.в.Барска страна КО 
Прждево - Демир Капија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
    Бр. 51-7051/1                  Претседател на Владата 
20 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
          Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3542. 

Врз основа на член  54–а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20.11.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА-
ТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – фискални каси од проектот "20 уни-

фицирани репрезентативни мали монтажни објекти со 
функција на информативни пунктови за туристичка и 
културна понуда на Република Македонија", во коли-
чина од четири (4) парчиња, со следните технички спе-
цификации и тоа: 

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
AC210032622 

2. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
AC210032623 

3. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
AC210032624 

4. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
AC210032625 

- Термален принтер со брзина од 10 lines/sec 
- Тастатура со 33 копчиња од кои: 12 нумерички и 

21 фунционални 
- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички 

LCD со 16 карактери во линија 
- Клиентски дисплеј: алфа нумерички, двореден 

LCD со 16 карактери во линија 
- Фискална меморија – до 2000 записи 
- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz) 
- термални хартиени ролни со димензии: 
ширина – 2 x 28 mm 
максимален дијаметар: 40 mm. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Националната установа Музеј 
на Македонија во Скопје без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на националната установа Музеј на Македонија 
– Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се дава-
ат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр.51-7120/1                   Заменик на претседателот 
20  ноември 2011 година       на Владата на Република 
        Скопје         Македонија, 

          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3543. 
Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на ден 20.11.2011 
година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА  

УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – компјутери од проектот "20 унифи-
цирани репрезентативни мали монтажни објекти со 
функција на информативни пунктови за туристичка и 
културна понуда на Република Македонија", во коли-
чина од четири (4) парчиња, со следните технички спе-
цификации и тоа: 
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Националната установа Музеј 

на Македонија во Скопје без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на националната установа Музеј на Македонија – 

Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр.51-7121/1                                Заменик на претседателот 
20  ноември 2011 година                                  на Владата на Република 
        Скопје                           Македонија, 

                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3544. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 20.11.2011 година, донесе 

     
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИ-
ТА НА ПАЗАРОТ НА БРАШНО, СО ВРЗУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА УВОЗ НА БРАШНО, СО 

ОТКУП НА ПЧЕНИЦА ПРОИЗВЕДЕНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и 

брашно со врзување на количините на увоз на пченица и брашно, со откуп на пченица произведени во Репуб-
лика Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/11, 148/11 и 152/11). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 51-7122/1                                            Претседател на Владата 

20 ноември 2011 година                              на Република Македонија, 
   Скопје                                               м-р Никола Груевски, с.р. 
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3545. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), а во врска со член 23 
став 5 и член 28 став 1 од Законот за музеите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 66/04, 89/08, 
116/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.11.2011 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ – СУВЕНИРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА 
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од Министерството за култура се отстапуваат движни ствари – сувенири од проектот „20 
унифицирани репрезентативни мали монтажни објекти со функција на информативни пунктови за 
туристичка и културна понуда на Република Македонија" на Националната установа Музеј на Македонија 
без надомест, за комерцијална продажба, и тоа: 



Стр. 6 - Бр. 162 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 ноември 2011 
 



24 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 162 - Стр. 7 



Стр. 8 - Бр. 162 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 ноември 2011 
 



24 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 162 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 162 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 ноември 2011 
 



24 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 162 - Стр. 11 

 

Член 2 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на Македонија 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр.51-7116/1                                      Заменик на претседателот  

20 ноември 2011 година                            на Владата на Република 
   Скопје                                    Македонија, 

                                                              м-р Зоран Ставрески, с.р 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
3546. 

Врз основа на член 88 став 6 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), министерот за од-
брана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ВОЕНА 
  ЕВИДЕНЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник сe пропишува начинот на воде-
њето на воената евиденција  на граѓаните.  

 
Член 2 

Воената евиденцијата на граѓаните се води на 
обрасци за рачна и автоматска обработка на податоци-
те кои се внесуваат, и тоа: 

- матична книга за воена евиденција на граѓаните на 
Република Македонија  

  (Регистар по години на раѓање) – Образец МК-1; 
- матичен картон за воена евиденција со податоци 

од значење за Одделението за одбрана каде граѓанинот 
се води во евиденција – Образец МК - 2; 

- единичен картон за воена евиденција со податоци 
од значење за воената единица – Образец ЕК – 3; 

- персонален картон за воена евиденција на резерв-
ните воени старешини– Образец ПКО - 9 и 

- азбучен картон за воена евиденција за брзо праба-
рување по азбучен ред за секој граѓанин воведен во 
евиденција– Образец АК – 4. 

  Обрасците од став 1 на овој член се дадени во при-
лог и се составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Податоците кои се од значење за водење на воената 
евиденција се обезбедуваат од: 

- матичната евиденција на родени; 
- евиденцијата за издавање на лични карти и патни 

исправи; 
- списокот од попис на населението; 
- евиденцијата од основните и средните училишта и 

факултетите и 
- изјавите дадени од родителите или лично од гра-

ѓаните кои се јавиле на поканата за служење на воени-
от рок. 

  
Член 4 

Пополнувањето на обрасците од член 2 од овој пра-
вилник се врши врз основа на дадените податоци за 
граѓаните од значење за водење на воената евиденција, 
и тоа од: 

- Министерството за правда – Управа за водење на 
матичните книги за промена на личното име и презиме 
и смрт на граѓанинот; 

- Министерството за внатрешни работи за преста-
нок на државјанството,  прогласување на исчезнат, 
промена на живеалиштето односно престојувалиште, 
отсуство од местото на живеење односно престојување 
подолго од 30 дена; 

- надлежниот суд за поведување, прекинување или 
запирање на кривичната постапка поради кривично де-
ло за кое се гони по службена должност, правосилна 
пресуда поради кривично дело со кое е изречена казна 
малолетнички затвор, применета заводска воспитна 
мерка или мерка на безбедност - задолжително психи-
јатриско лекување и чување во здравствена установа; 

- воспитна установа, односно воспитно поправен 
дом за запирање од извршување или истекување на за-
водска воспитна мерка; 

- казнено поправната установа  за отпуштање од из-
вршување на казна затвор и за отпуштање на условен 
отпуст; 

- здравствената установа за запирање од извршува-
ње или истекување на мерка на безбедност - задолжи-
телно психијатриско лекување и чување во здравствена 
установа и  

- органот на државната власт, трговското друштво, 
јавното претпријатие, установа или служба за упатува-
ње на работникот на работа во странство.  

 
Член 5 

Граѓаните на Република Македонија се воведуваат 
во воената евиденција во Матичната книга за воена 
евиденција на граѓаните на Република Македонија 
(Образец МК-1), во колоните 1, 2, 3, 4 и 9. 

За граѓаните со статус на резервен воен старешина 
за кои се оформува Персонален картон (Образец ПКО 
– 9), податоците од предходно формираните картони 
Матичен картон (Образец МК-2) и Единичен картон 
(Образец ЕК-3) се пренесуваат на Персоналниот кар-
тон (Образец ПКО – 9), а потоа  истите комисиски се 
уништуват. 

                                                                                         
Член 6 

Воената евидениција на граѓаните кои се на служба 
во резервните сили на Армијата се води се до навршу-
вањето на 60 години живот. 

 
Член 7 

Податоците кои се евидентираат во обрасците од 
член 2 од овој правилник, а се од променлив карактер 
се запишуваат и ажурираат со молив.  

                        
Член 8 

Внесените податоци во обрасците од член 2 од овој 
правилник, претставуваат класифицирани информации 
со кои се поставува и за кои се преземаат мерки за за-
штита согласно прописите за класифицифрани инфор-
мации.  

 
Член 9 

На граѓаните на Република Македонија на кои сог-
ласно Законот за одбрана по било кој основ им преста-
нала воената  служба, внесените податоци од  обрасци-
те од член 2 од овој правилник се пренесуваат во Ма-
тична книга за воена евиденција на граѓаните на Репуб-
лика Македонија (Образец МК-1).   

Член 10 
До целосното пренесување на податоците од воена-

та евиденција на граѓаните на машини за автоматска 
обработка на податоци, воената евиденција ќе се води 
рачно. 

По пренесувањето на податоците од воената евиде-
ниција на машини за автоматска обработка на подато-
ци ќе престанат да важат одредбите од овој правилник 
кои се однесуваат на рачното водење на воената евиде-
ниција на граѓаните. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 01-4434/8                          Министер за одбрана,  

2 ноември 2011 година            д-р Фатмир Бесими, с.р. 
   Скопје                       
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
3547. 

Врз основа на член 67 став 1  точка 2 од Законот за 
гранична контрола  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.171/2010) министерот за внатрешни 
работи донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕ 
НА ВНАТРЕШНАТА ГРАНИЦА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на премину-
вање на внатрешната граница. 

 
Член 2 

Внатрешните граници се преминуваат на било кое 
место без да се спроведе проверка на лицата, независно 
од нивното државјанство. 

Полицијата може да врши работи од своја надлеж-
ност кои не претставуваат вршење на гранична провер-
ка,ако: 

- нивната  цел  не е контрола на границата; 
- се вршат врз oснoва на однапред добиени општи 

информации вo oднос на мoжни закани пo јавната без-
бедност, посебно за бoрба против граничниот крими-
нал, 

- се вршат на начин различен од начинот на вршење 
на системските проверки на лица на надворешните гра-
ници и 

- се вршат врз основа на проверка на одредни точки  
(специфични локации). 

Безбедносните проверки на лицата кои се вршат од 
страна на надлежните институции на пристаништа и 
аеродроми на граничните премини, се  вршат и на лица 
кои патуваат во државата членка. 

 
Член 3 

За непречен проток на сообраќајот на патиштата на 
копнените внатрешни гранични премини, Државите 
членки ги отстрануваат сите пречки, посебно секое 
ограничување на брзината кое не се однесува за без-
бедноста на патот.  

 
Член 4 

Во случај на потреба од повторно воведување на 
контрола на внатрешните граници од страна на Држава 
членка, во најкраток можен рок истата ги  известуваа 
другите Држави членки и Европската Комисија, и при-
тоа  информира за: 

- причините за предложеното повторно воведување 
на граничната контрола, наведувајќи ги деталите за на-
станите кои претставуваат сериозна закана за јавната 
политика или внатрешната безбедност; 

- обемот на предложеното повторно воведување на 
граничната   контрола, со назначување каде треба да се 
воведе; 

- називите на одобрените гранични премини; 
- датумот и времетраењето на предложеното по-

вторно воведување и 
- доколку е соодветно, мерки што треба да ги презе-

мат другите држави членки. 

Државите членки и Европската Комисија најмалку 
15 дена пред повторното воведување на гранична кон-
трола од страна на Државата членка од ставот 1 на овој 
член, вршат меѓусебни консултации.   

 
Член 5 

При преминување на внатрешните граници може да 
се воведе контрола на истата  во случај кога се презема 
итна акција во врска со јавната политика и внатрешна-
та безбедност. 

Во случаите  утврдени во став 1 на овој член вед-
наш се известуваат другите Држави членки, Европска-
та Комисија како и се обезбедуваат сите информации 
утврдени во член 4 на овој правилник. 

Член 6 
Граничната контрола на внатрешните граници се 

продолжува откога ќе се известат другите Држави 
членки и Европската Комисија при што се обезбедува-
ат информации за причините за продолжување. 

 
Член 7 

За продолжувањето на веќе воведената гранична 
контрола на внатрешните граници, Државата членка го 
известува Европскиот парламент. 

 
Член 8 

Со датумот на повлекување на граничната контрола 
на внатрешните граници, Државата членка во најкра-
ток можен рок поднесува извештај до Европскиот пар-
ламент, Европскиот Совет и Европската Комисија за 
сите спроведени активности во врска со граничните 
проверки на внатрешните граници. 

 
Член 9 

За повторното воведување на граничната контрола, 
јавноста треба да биде информирана на соодветен на-
чин, освен во оправдани случаи. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето  во „Службен весник на Република 
Македонија“ а ќе отпочне да се применува со отпочну-
вање на примената на одредбите од членовите 10, 66 
ставови 2 и 3, 68 став 1 точка 2 од Законот за гранична 
контрола. 

 
Број 12.1-79095/1                     Министер 

4 ноември 2011 година     за внатрешни работи,  
      Скопје                  м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3549. 
Врз основа на член 36-б став (6) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македо-

нија", бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 51/03, 120/05,139/06, 160/07, 159/08, 85/10, 

47/11 и 135/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИОТ ДАНОК НА ДОБИВКА ПО ОСНОВ НА ВОВЕДУВАЊЕ ВО 

УПОТРЕБА НА ОДОБРЕН СИСТЕМ НА ОПРЕМА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ 

ПЛАЌАЊА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобре-

ние за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување во употреба на одобрен систем 

на опрема за регистрирање на готовински плаќања. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведу-

вање во употреба на одобрен систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања, се поднесува на обра-

зец - "Барање за даночно ослободување за воведен фискален систем на опрема - ДД-07", во формат А-4 кој е 

даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија." 

 

       Бр. 20 -35167/5   

11 ноември 2011 година                          Министер за финансии, 

           Скопје                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3550. 

Врз основа на член 41 став (5) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македо-

нија", бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 51/03, 120/05,139/06, 160/07, 159/08, 85/10, 

47/11 и 135/11), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊЕТО ЗА 

ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ УПЛАТЕНИОТ ДАНОК 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за 

враќање на повеќе уплатениот данок во рокот утврден во членот 41 став (3) од Законот за данокот на добивка. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец – „Барање заради неодлучување по барање-

то за враќање на повеќе уплатениот данок“, во формат А-4 на бела хартија, даден во Прилог кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

    

       Бр. 20 -35167/5   

11 ноември 2011 година                             Министер за финансии, 

           Скопје                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3551. 

Врз основа на член 31 став (10) од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Републи-

ка Македонија", бр. бр.80/93, 3/94,70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 

139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09,139/09, 171/10 и 135/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л  Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊЕТО ЗА 

ПАУШАЛНО ПЛАЌАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за 

паушално плаќање на персоналниот данок на доход во рокот утврден во членот 31 став (2) од Законот за пер-

соналниот данок на доход. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец – „Барање заради неодлучување по барање-

то за паушално плаќање на персоналниот данок на доход“, во формат А-4 на бела хартија, даден во Прилог кој 

е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

       Бр. 20 -35167/5   

11 ноември 2011 година                           Министер за финансии, 

              Скопје                                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3552. 

Врз основа на член 30-к став (10) од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Репуб-

лика Македонија", бр. бр.80/93, 3/94,70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 

139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09,139/09, 171/10 и 135/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ДАНОЧНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ВОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМ НА ОПРЕМА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ 

НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за одобрение на даночно 

ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања. 

 

Член 2 

Барањето за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистри-

рање на готовински плаќања, се поднесува на образец - “Барање за даночно ослободување за воведен фискален 

систем на опрема - ПДД-02", во формат А-4 кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија." 

    

       Бр. 20 -35167/5   

11 ноември 2011 година                                 Министер за финансии, 

           Скопје                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3553. 

Врз основа на член 30-к став (10) од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Ре-

публика Македонија", бр. бр.80/93, 3/94,70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 

52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09,139/09, 171/10 и 135/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ДА-

НОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БА-

РАЊЕТОЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ВОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМ НА ОП-

РЕМА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ  ПЛАЌАЊА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за да-

ночно ослободување, односно недонесување на решение за одбивање на барањетоза даночно ослободување 

по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања во рокот утврден во 

членот 30-к став (8) од Законот за персоналниот данок на доход. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец – „Барање заради неиздавање на дозвола 

за даночно ослободување, односно недонесување на решение за одбивање на барањетоза даночно ослободу-

вање по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања“, во формат А-

4 на бела хартија, даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

       Бр. 20 -35167/5   

11 ноември 2011 година                         Министер за финансии, 

           Скопје                                    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3554. 

Врз основа на член 51-а став (2) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 

102/10, 24/11 и 135/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА  

ПРИФАЌАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, 

ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА  ЗА  РЕГИСТРАЦИЈА  

ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за 

прифаќање на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност, односно недонесување на решение 

за одбивање на  пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност, во рокот утврден со член   51-а 

став (1) од Законот за данокот на додадена вредност. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник  се поднесува на образец  - ,,Барање заради недонесување на реше-

ние за прифаќање на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност, односно недонесување на 

решение за одбивање на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност“ во А-4 формат на бела 

хартија, даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

       Бр. 20 -35661/4   

16 ноември 2011 година                         Министер за финансии, 

           Скопје                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3555. 

Врз основа на член 36-б став (6) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Маке-

донија", бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 51/03, 120/05,139/06, 160/07, 159/08, 

85/10, 47/11 и 135/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА НА-

МАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИОТ ДАНОК, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА АКТ ЗА ОДБИВАЊЕ 

НА БАРАЊЕТО ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ВОВЕДУВАЊЕ ВО УПОТРЕБА  

НА ОДОБРЕН СИСТЕМ НА ОПРЕМА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за 

намалување на пресметаниот данок, односно недонесување на акт за одбивање на барањето за даночно осло-

бодување по основ на воведување во употреба на одобрен систем на опрема за регистрирање на готовински 

плаќања, во рокот утврден во членот 36 став (4) од Законот за данокот на добивка. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец – „Барање заради неиздавање на одобрение 

за намалување на пресметаниот данок, односно недонесување на акт за одбивање на барањето за даночно ос-

лободување по основ на воведување во употреба на одобрен систем на опрема за регистрирање на готовински 

плаќања“, во формат А-4 на бела хартија, даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

       Бр. 20 -35167/5   

11 ноември 2011 година                           Министер за финансии, 

           Скопје                                    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3556. 

Врз основа на член 51-а став (2) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 

24/11 и 135/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИ-

ФАЌАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДА-

ДЕНА ВРЕДНОСТ, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА  ОДБИВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА  

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за 

прифаќање на пријавата за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена вредност, односно недоне-

сување на решение за одбивање на пријавата за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена 

вредност, во рокот утврден со член 51-а став (1) од Законот за данокот на додадена вредност. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник, се поднесува на образец - ,,Барање заради недонесување на решение 

за прифаќање на пријавата за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена вредност, односно 

недонесување на решение за одбивање на пријавата за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена 

вредност“ во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

     Бр. 20 -35661/3  

16 ноември 2011 година                             Министер за финансии, 

           Скопје                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3557. 

Врз основа на член 31 став (10) од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Републи-

ка Македонија" бр. 80/93, 3/94,70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 

6/07, 160/07, 159/08, 20/09,139/09, 171/10 и 135/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПАУШАЛНО ПЛАЌАЊЕ НА 

ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за паушално плаќање на 

персонален данок на доход. 

 

Член 2 

Барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход се поденсува на образец - "Барање за пау-

шално плаќање на персонален данок на доход - ПДД-П", во формат А-4 кој е даден во Прилог и е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија." 

 

       Бр. 20 -35167/5   

11 ноември 2011 година                           Министер за финансии, 

           Скопје                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3558. 

Врз основа на член 299 – в став 2 и 9 од Законот за 
внатрешната пловидба („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11) ми-
нистерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 

СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на постапката за едукација како и начинот на во-
дење на евиденција за спроведената едукација 

 
Член 2 

Поканата од член 1 на овој правилник се изготвува 
на образец во формат А-4 во три примероци на индиго 
хартија во бела боја и ги содржи следните елементи: 

- грб на Република Македонија и назив на органот 
кој ја спроведува едукацијата; 

- број и датум на поканата; 
- назив на поканата; 
- податоци за лицето кои се повикува на едукација 

(име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот 
ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е 
распореден во правното лице); 

- податоци за правното лице (назив и седиште); 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-

јата; 
- кратко означување на предметот на поканата со 

назначување на одредбата во која е утврдена неправил-
носта; 

- име и презиме на инспекторот кој ја врши едука-
цијата; 

- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-
ција; 

- место и датум на издавање на поканата и 
- место за печат. 
Образецот на поканата за едукација е даден во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува Капетани-

јата на пристаништата преку инспекторот за безбед-
ност во внатрешната пловидба. 

Едукацијата се врши во просториите на Капетанија-
та на пристаништата – Охрид. 

Едукацијата се врши еднаш неделно а по потреба и 
повеќе пати во текот на работното време. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за еден или по-
веќе субјекти.  

 
Член 4 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција; 
- адреса на живеење/седиште на правното лице; 
- работно место на кое лицето е распоредено во 

правното лице; 
- име и презиме на инспекторот што ја спроведува 

едукацијата; 
- наведување на одредбата во која е утврдена непра-

вилноста заради која се спроведува едукацијата и 
- укажување, доколку инспекторот при контролни-

от инспекциски надзор утврди дека недостатокот  за 
кој е спроведена едукација не е отстранет во пропиша-
ниот рок, веднаш ќе се преземат соодветни мерки  
пропишани со закон.  

 
Член 5 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 
рачно или во електронска форма на образец кој е даден 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

Евиденцијата за спроведената едукација ги содржи 
следните рубрики: 

- реден број; 
- име и презиме на лицето на кое е извршена едука-

ција; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- предмет на постапката за едукација; 
- место, датум и време на едукација; 
- број и датум на записникот од спроведената еду-

кација; 
- име и презиме на инспекторот кој ја спровел еду-

кацијата и 
- забелешка  
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
     Бр. 01-14863/1      
8 ноември 2011 година                    Министер, 
         Скопје                                Миле Јанакиески, с.р. 
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3559. 
Врз основа на член 122-а став 2 и 9 од Законот за 

домување  („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 99/09, 57/10, 36/11 и 54/11) министерот за транс-
порт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА  КАКО И 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 

СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на постапката за едукација како и начинот на во-
дење на евиденција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

Поканата од член 1 на овој правилник се изготвува 
на образец во формат А-4 во три примероци на индиго 
хартија во бела боја и ги содржи следните елементи: 

- грб на општината, односно грб на Градот Скопје и 
назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 

- број и датум на поканата;  
- назив на поканата; 
- податоци за лицето кои се повикува на едукација 

(име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот 
ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е 
распореден во правното лице); 

- податоци за правното лице (назив и седиште); 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-

јата; 
- кратко назначување на предметот на поканата со 

назначување на одредбата во која е утврдена неправил-
носта; 

- место за потпис на инспекторот кој ја врши едука-
цијата; 

- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-
ција; 

- место и датум на издавање на поканата и 
- место за печат. 
Образецот на поканата за едукација е даден во При-

лог 1  кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организираат и спроведуваат овла-

стените инспектори за домување на општината однос-
но општините во Градот Скопје.  

Едукацијата се врши во просториите на општината 
или во просториите на општините на  градот Скопје. 

Едукацијата се врши еднаш неделно а по потреба и 
повеќе пати во текот на работното време. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за еден или по-
веќе субјекти. 

 
Член 4 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција; 
- адреса на живеење/седиште на правното лице; 
- работно место на кое лицето е распоредено во 

правното лице; 
- име и презиме на инспекторот што ја спроведува 

едукацијата; 
- наведување на одредбата во која е утврдена непра-

вилноста заради која се спроведува едукацијата и 
- укажување: доколку инспекторот при контролни-

от инспекциски надзор утврди дека недостатокот  за 
кој е спроведена едукација не е отстранет во пропиша-
ниот рок, веднаш ќе се преземат соодветни мерки  
пропишани со закон.  

 
Член 5 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 
рачно или во електронска форма на образец кој е даден 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

Евиденцијата за спроведената едукација ги содржи 
следните рубрики: 

- реден број; 
- име и презиме на лицето на кое е извршена едука-

ција; 
- број и датум на поканата за  едукација; 
- предмет на постапката за едукација; 
- место и датум на едукацијата; 
- број и датум на записникот од спроведената еду-

кација; 
- име и презиме на инспекторот кој ја спровел еду-

кацијата и 
- забелешка . 
 

Член 6 
 Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  

 
     Бр. 01-14865/1      
8 ноември 2011 година             Министер, 
         Скопје                         Миле Јанакиески, с.р. 
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3560. 
Врз основа на член 31 – а став 2 и 9 од Законот за 

жичари и ски лифтови („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/00, 103/08, 23/11 и  53/11) министе-
рот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА  

СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на постапката за едукација како и начинот на во-
дење на евиденција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

Поканата од член  1 на овој правилник се изготвува 
на образец во формат А-4 во три примероци на индиго 
хартија во бела боја и ги содржи следните елементи: 

- грб на Република Македонија и назив на органот 
кој ја спроведува едукацијата; 

- број и датум на поканата; 
- назив на поканата; 
- податоци за лицето кои се повикува на едукација 

(име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот 
ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е 
распореден во правното лице); 

- податоци за правното лице (назив и седиште); 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-

јата; 
- кратко назначување на предметот на поканата со 

назначување на одредбата во која е утврдена неправил-
носта; 

- име и презиме на инспекторот кој ја вршел едука-
цијата;  

- место и датум на издавање на поканата и 
- место за печат. 
Образецот на поканата за едукација е даден во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува инспекто-

рот за жичари и ски лифтови. 
Едукацијата се врши во просториите на Министерс-

твото за транспорт и врски. 
Едукацијата се врши еднаш неделно а по потреба и 

повеќе пати во текот на работното време. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за еден или по-
веќе субјекти.  

 
Член 4 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција; 
- адреса на живеење/седиште на правното лице; 
- работно место на кое лицето е распоредено во 

правното лице; 
- име и презиме на инспекторот што ја спроведува 

едукацијата; 
- наведување на одредбата во која е утврдена непра-

вилноста заради која се спроведува едукацијата и 
- укажување, доколку инспекторот при контролни-

от инспекциски надзор утврди дека недостатокот  за 
кој е спроведена едукација не е отстранет во пропиша-
ниот рок, веднаш ќе се преземат соодветни мерки  про-
пишани со закон.  

 
Член 5 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 
рачно или во електронска форма на образец кој е даден 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

Евиденцијата за спроведената едукација ги содржи 
следните рубрики: 

- реден број; 
- име и презиме на лицето на кое е извршена едука-

ција; 
- број и датум на поканата за едукација;  
- предмет на постапката за едукација; 
- место, датум и време на едукација; 
- број и датум на записникот од спроведената еду-

кација; 
- име и презиме на инспекторот кој ја спроведува 

едукацијата и 
- забелешка . 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
     Бр. 01-14866/1      
8 ноември 2011 година             Министер, 
         Скопје                         Миле Јанакиески, с.р. 
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3561. 
Врз основа на член 39 став 2 и 9 од Законот за инте-

роперабилност во железничкиот систем („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 17/11) министерот 
за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО И 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА  

СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на постапката за едукација како и начинот на во-
дење на евиденција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

Поканата од член 1 на овој правилник се изготвува 
на образец во формат А-4 во три примероци на индиго 
хартија во бела боја и ги содржи следните елементи: 

- грб на Република Македонија и назив на органот 
кој ја спроведува едукацијата; 

- број и датум на поканата; 
- назив на поканата; 
- податоци за лицето кои се повикува на едукација 

(име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот 
ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е 
распореден во правното лице); 

- податоци за правното лице (назив и седиште); 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-

јата; 
- кратко назначување на предметот на поканата со 

назначување на одредбата во која е утврдена неправил-
носта; 

- име и презиме на инспекторот кој ја вршел  едука-
цијата; 

- место и датум на издавање на поканата и 
- место за печат. 
Образецот на поканата за едукација е даден во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува Управата 

за сигурност во железничкиот систем преку инспекто-
ри за сигурност на железничкиот сообраќај и инспекто-
ри за сигурност на железничката инфраструктура. 

Едукацијата се врши во просториите на Управата за 
сигурност во железничкиот систем. 

Едукацијата се врши еднаш неделно а по потреба и 
повеќе пати во текот на работното време. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за еден или по-
веќе субјекти.  

 
Член 4 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција; 
- адреса на живеење/седиште на правното лице; 
- работно место на кое лицето е распоредено во 

правното лице; 
- име и презиме на инспекторот што ја спроведува 

едукацијата; 
- наведување на одредбата во која е утврдена непра-

вилноста заради која се спроведува едукацијата и 
- укажување: доколку инспекторот при контролни-

от инспекциски надзор утврди дека недостатокот  за 
кој е спроведена едукација не е отстранет во пропиша-
ниот рок, веднаш ќе се преземат соодветни мерки  
пропишани со закон.  

 
Член 5 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 
рачно или во електронска форма на образец кој е даден 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

Евиденцијата за спроведената едукација ги содржи 
следните рубрики: 

-  реден број; 
-  име и презиме на лицето на кое е извршена едука-

ција; 
- број и датум на поканата за  едукација; 
- предмет на постапката за едукација; 
- место, датум и време на едукацијата; 
- број и датум на записникот од спроведената еду-

кација и 
-забелешка . 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
     Бр. 01-14867/1      
8 ноември 2011 година             Министер, 
         Скопје                         Миле Јанакиески, с.р. 
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3562. 
Врз основа на член 41-а став 2 и 9 од Законот за 

снабдување со вода за пиење и одведување на урбани 
отпадни води  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 68/04, 28/06, 103/08 , 54/11  и 17/11) мини-
стерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА  

СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на постапката за едукација како и начинот на во-
дење на евиденција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

Поканата од член 1 на овој правилник се изготвува 
на образец во формат А-4 во три примероци на индиго 
хартија во бела боја и ги содржи следните елементи: 

- грб на Република Македонија, односно грб на оп-
штината, односно грб на Градот Скопје и назив на ор-
ганот кој ја спроведува едукацијата; 

- број и датум на поканата;  
- назив на поканата; 
- податоци за лицето кои се повикува на едукација 

(име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот 
ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е 
распореден во правното лице); 

- податоци за правното лице (назив и седиште); 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-

јата; 
- кратко назначување на предметот на поканата со 

назначување на одредбата во која е утврдена неправил-
носта; 

- место за потпис на инспекторот кој ја врши едука-
цијата; 

- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-
ција; 

- место и датум на издавање на поканата и 
- место за печат. 
Обрасците на поканата за едукација се дадени во 

Прилог 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува Државниот 

комунален инспекторат преку комуналните инспекто-
ри, односно општината или Градот Скопје преку овла-
стените комунални инспектори.  

Едукацијата се врши во просториите на Државниот 
комунален инспекторат, односно во просториите на оп-
штината или во просториите на Градот Скопје. 

Едукацијата се врши еднаш неделно а по потреба и 
повеќе пати во текот на работното време. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за еден или по-
веќе субјекти.  

 
Член 4 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција; 
- адреса на живеење/седиште на правното лице; 
- работно место на кое лицето е распоредено во 

правното лице; 
- име и презиме на инспекторот што ја спроведува 

едукацијата; 
- наведување на одредбата во која е утврдена непра-

вилноста заради која се спроведува едукацијата и 
- укажување: доколку инспекторот при контролни-

от инспекциски надзор утврди дека недостатокот  за 
кој е спроведена едукација не е отстранет во пропиша-
ниот рок, веднаш ќе се преземат соодветни мерки  
пропишани со закон.  

 
Член 5 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 
рачно или во електронска форма на образец кој е даден 
во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.  

Евиденцијата за спроведената едукација ги содржи 
следните рубрики: 

- реден број; 
- име и презиме на лицето на кое е извршена едука-

ција; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- предмет на поканата за едукација; 
- место и датум на едукацијата; 
- број и датум на записникот за спроведената едука-

ција; 
- име и презиме на инспекторот кој ја вршел едука-

цијата и 
- забелешка.  

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
     Бр. 01-14869/1      
8 ноември 2011 година             Министер, 
         Скопје                         Миле Јанакиески, с.р. 
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3563. 
Врз основа на член 30-б став 2 и 9 од Законот за 

определување на имиња на улици, плоштади, мостови 
и на други инфраструктурни објекти   („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 66/04, 55/07, 145/10 
и 54/11) министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО И 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА  

СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на постапката за едукација како и начинот на во-
дење на евиденција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

Поканата од член 1 на овој правилник се изготвува 
на образец во формат А-4 во три примероци на индиго 
хартија во бела боја и ги содржи следните елементи: 

- грб на општината, односно грб на Градот Скопје и 
назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 

- број и датум на поканата;  
- назив на поканата; 
- податоци за лицето кои се повикува на едукација 

(име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот 
ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е 
распореден во правното лице); 

- податоци за правното лице (назив и седиште); 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-

јата; 
- кратко назначување на предметот на поканата со 

назначување на одредбата во која е утврдена неправил-
носта; 

- место за потпис на инспекторот кој ја врши едука-
цијата; 

- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-
ција; 

- место и датум на издавање на поканата и 
- место за печат. 
Обрасците на поканата за едукација се дадени во 

Прилог 1 и 2  кои се составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува општината 

или Градот Скопје преку овластените комунални инс-
пектори.  

Едукацијата се врши во просториите на  општината 
или во просториите на Градот Скопје. 

Едукацијата се врши еднаш неделно а по потреба и 
повеќе пати во текот на работното време. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за еден или по-
веќе субјекти.  

 
Член 4 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција; 
- адреса на живеење/седиште на правното лице; 
- работно место на кое лицето е распоредено во 

правното лице; 
- име и презиме на инспекторот што ја спроведува 

едукацијата; 
- наведување на одредбата во која е утврдена непра-

вилноста заради која се спроведува едукацијата и 
- укажување: доколку инспекторот при контролни-

от инспекциски надзор утврди дека недостатокот  за 
кој е спроведена едукација не е отстранет во пропиша-
ниот рок, веднаш ќе се преземат соодветни мерки  про-
пишани со закон.  

 
Член 5 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 
рачно или во електронска форма на образец кој е даден 
во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.  

Евиденцијата за спроведената едукација ги содржи 
следните рубрики: 

- реден број; 
- име и презиме на лицето на кое е извршена едука-

ција, 
- број и датум на поканата за едукација; 
- предмет на поканата за едукација; 
- место и датум на едукацијата; 
- број и датум на записникот за спроведената едука-

ција; 
- име и презиме на инспекторот кој ја вршел едука-

цијата и 
- забелешка.  
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
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8 ноември 2011 година                 Министер, 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО 

3564. 
Врз основа на член 26-a од Законот за администра-

тивните такси („Службен весник на Републиката Маке-
донија“, бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 
61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10 и 
17/11), министерот за финансии во согласност со мини-
стерот за информатичко општество и администрација 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА АДМИНИСТРА-
ТИВНИТЕ ТАКСИ ВО ГОТОВИ ПАРИ НА СООД-
ВЕТНА УПЛАТНА СМЕТКА ВО РАМКИТЕ НА 
ТРЕЗОРСКА СМЕТКА, И СО ПРЕНОС НА 
СРЕДСТВА ОД ЕДНА НА ДРУГА ТРАНСАКЦИ-
СКА СМЕТКА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ ПРЕКУ МО-
БИЛНИ ОПЕРАТОРИ ИЛИ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на плаќа-
ње на административните такси во готови пари на со-
одветна уплатна сметка во рамките на трезорска сме-
тка, начинот на плаќање со пренос на средства од една 
на друга трансакциска сметка и начинот на плаќање на 
административните такси преку мобилни оператори 
или преку интернет. 

 
Член 2 

Таксата се плаќа во моментот на настанувањето на 
таксената обврска и тоа: 

1) за поднесоците во моментот кога се предаваат, а 
за поднесоците дадени на записник - кога записникот 
се составува; 

2) за решенијата, дозволите и другите исправи во 
моментот на поднесувањето на барањето за нивното 
издавање; и 

3) за управните дејства - во моментот на поднесува-
њето на барањето за извршување на тоа дејство. 

  
Член 3 

Таксата се плаќа по настанувањето на таксената об-
врска за списите и дејствата за кои со Законот за адми-
нистративните такси односно со таксената тарифа е 
пропишан таков начин на плаќање.  

 
Член 4 

Административната такса во готови пари се плаќа 
така што таксениот обврзник ја уплатува таксата на со-
одветна уплатна  сметка преку носител на платниот 

промет на образец ПП - 50 Налог за плаќање на јавни 
приходи, од кој еден примерок приложува кон списот 
како доказ за извршена уплата.  

Административната такса со пренос на средствата 
од една на друга трансакциска сметка се плаќа преку 
носителот на платниот промет каде таксениот обврзник 
има трансакциска сметка на образец ПП-50 Налог за 
плаќање на јавни приходи или преку пост терминал со 
платежна парична картичка, а како доказ за извршената 
уплата кон списот се приложува примерок од образе-
цот ПП-50 односно потврда за извршено плаќање пре-
ку пост терминал. 

 
Член 5 

Административна такса преку интернет се плаќа со 
платежна картичка со пренос на средства од една на 
друга трансакциска сметка преку виртуелен POS тер-
минал на носител на платен промет. 

Плаќањето се иницира од веб локација на давателот 
на услуга од каде вршителот на плаќање ја/ги одбира 
услугите за кои плаќа административна такса и каде ги 
остава податоците за барателот на услугата (кој може 
да биде различен од лицето кое го врши плаќањето), 
како и податоците за самото плаќање односно самата 
услуга. 

Процесот на плаќање односно одземање на средс-
тва од платежната картичка на плаќачот и нивно транс-
ферирање на сметка на буџетскиот корисник се врши 
преку претходно поставен виртуелен POS терминал на 
веб локацијата од која се врши плаќањето од страна на 
деловна банка со која давателот на услуга има склуче-
но договор. 

Процедурата, начинот, роковите на трансфер на 
средства од сметката на институцијата отворена во 
банката чиј виртуелен POS терминал ќе биде поставен 
на веб локацијата до трезорската сметка на која конеч-
но треба да завршат средствата, како и начин на доста-
вување на доказите од извршено плаќање од платежни-
от процесор до давателот на услуга се регулира со До-
говор. 

 
Член 6 

Административна такса преку мобилен оператор се 
плаќа преку СМС порака. Содржината на СМС порака-
та и телефонскиот број на кој се праќа пораката се пре-
додредени и објавени на шалтерите на давателите на 
услуги.  

Како потврда за извршено плаќање вршителот на 
плаќање добива повратно СМС порака која содржи 
уникатен код кој  го генерира систем за електронско 
плаќање. Кодот како доказ од извршено плаќање се 
приложува кон списот. 
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Давателот на услуга врши проверка на валидноста 
на кодот и го поништува секој искористен код во си-
стемот за електронско плаќање. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за начинот на плаќа-
ње на административните такси и за лепење и пони-
штување на вредносници и за висината на таксите кои 
се плаќаат во готови пари (“Службен весник на Репуб-
ликата Македонија“, бр. 43/93 и 23 /96). 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Министер за информатичко      Министер за финансии, 
 општество и администрација,  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
   м-р Иво Ивановски, с.р.  

                  
Бр.20-34244/4 

17 ноември 2011 година     
            Скопје 

__________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3565. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, врз основа на член 43 од Законот за презе-
мање на акционерските друштва („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.04/2002, бр. 37/2002, бр. 
36/2007, 67/2010 и бр. и 35/2011),  на седницата одржа-
на на ден 15.11.2011 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на ак-

ции издадени од Акционерското друштво Тајмиште 
производство, преработка, промет и услуги, Кичево да-
дена од Марија Толеска и Наташа Толеска. 

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова реше-
ние да го објави на начин како што е објавена понудата 
за откуп. 

3. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одло-
жува неговото извршување. 

5. Решението ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП 1 Број 07-84       Комисија за хартии од вредност  

15 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
     Скопје                               Претседател, 
                             Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
3566. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македони-
ја”, бр. 95/2005; 25/2007; 7/2008; 57/2010 и 135/2011 го-
дина), Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-91 
од 07.10.2011 година, на седницата одржана на ден 
01.11.2011 година го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Гордана Богеска од Гостивар, издадена со Решение бр. 
07- 2378/6  од 26.12.2006  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Гордана Богеска се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Гордана Бо-
геска престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Број 08-УП1-91       Комисија за хартии од вредност  

1 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
     Скопје                              Претседател, 
                             Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
3567. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008,  бр. 
57/2010 и бр. 135/2011), Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија, постапувајќи по Бара-
њето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје подне-
сено на ден 31.10.2011 година, на седницата одржана 
на ден 09.11.2011 година донесе 
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Р    Е    Ш    Е    Н    И     Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје се да-

ва одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда - осумнаесетта 
емисија на 184.200 обични акции со вкупен износ на 
емисијата од 921.000.000 денари, согласно Одлуката 
бр. 18634/3 за зголемување на почетниот капитал (ос-
новната главнина) на банката со емисија на обични ак-
ции по пат на приватна понуда-ХVIII-та (осумнаесетта) 
емисија, донесена од Собранието на акционери на Бан-
ката на ден 28.10.2011 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 18634/3 за зголе-
мување на почетниот капитал (основната главнина) на 
банката со емисија на обични акции по пат на приватна 
понуда-ХVIII-та (осумнаесетта) емисија, донесена од 
Собранието на акционери на Банката на ден 28.10.2011 
година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија  да достави доказ 
дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП 1 Број 07-95      Комисија за хартии од вредност  

9 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
     Скопје                               Претседател, 
                               Марина Наќева Кавракова, с.р. 

3568. 
Врз основа на член 190 став 4 и член 189-а став 2 од 

Законот за хартии од вредност (²Службен весник на Ре-
публика Македонија² 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 
и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на ден 01-
11-2011 година  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУ-
КА ВО СЛУЧАЈ НА МОЛЧЕЊЕ НА КОМИСИЈА-
ТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со Правилникот за формата и содржината на обра-

зецот на барањето за донесување одлука во случај на 
молчење на Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Комисија-
та) се пропишува формата и содржината на образецот 
на барањето за донесување одлука во случај на молче-
ње на Комисијата односно ненавремено одлучување во 
роковите утврдени со Законот за хартии од вредност 
(во натамошниот текст:правилник). 

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува 
на образец „Барање за донесување одлука во случај на 
молчење на Комисијата БМ-КХВРМ“ кој е даден во 
Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А4 кој содржи: во горниот 
лев агол: називот на Комисијата, предмет (се наведува 
целиот назив на предметот) и датум на поднесување на 
барањето, во средишниот дел: назив на барањето, име 
и презиме односно назив на подносителот на барањето, 
адреса на живеење односно седиште на подносителот 
на барањето, краток опис поради што се поднесува ба-
рањето и место за потпис/печат на подносителот на ба-
рањето. 

Член 3 
Овој правилник е од времен карактер и влегува во 

сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Број 01-2423/1       Комисија за хартии од вредност  

1 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
     Скопје                          Претседател, 
                             Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 

3569. 
Судскиот совет на Република Македонија по правосилно спроведената постапка, согласно член 41 

став 2 од Законот за судовите, го објавува следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се разрешува од вршење на судиската функција Јасмина Бошевска, судија на Основниот суд Бито-

ла, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција, согласно член 75 став 1 алинеја 2 
од Законот за судовите в.в. со член 27 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судови-
те.  

 
Бр.07-1892/11                                              Судски совет 

22 ноември 2011 година                             на Република Македонија 
    Скопје                         Претседател, 
                                       Александра Зафироска, с.р. 
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