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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3102. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Климе Трајан Николоски, од Охрид, 
2. Ванчо Љубомир Гуџевски, од Скопје. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осуденото лице: 
1. Абдулкадри Алил Мурати од с. Врапчиште, во 

траење од 5 месеци. 
 

III 
Делумно се ослободува од извршување на неиздр-

жаниот дел од казната затвор осуденото лице: 
1. Земри Веби Идризи од с. Студеничани, во траење 

од 8 месеци. 
 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 07-1024                           Претседател 

1 декември 2008 година        на Република Македонија, 
            Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3103. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 18/08 и 82/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 
2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА КООРДИНИРА-
ЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Комитет за координира-
ње на процесот на денационализација (во натамошниот 
текст: Комитет). 

 
Член 2 

Со Комитетот раководи министерот за финансии. 
 

Член 3 
Покрај министерот за финансии, како членови на 

Комитетот се: 
- претседателите на првостепените комисии кои од-

лучуваат по барањата за денационализација; 
- претседателот и секретарот на Комисијата на Вла-

дата на Република Македонија за решавање во управна 
постапка во втор степен од областа на денационализа-
цијата; 

- министерот за правда и заменикот на министерот 
за правда; 
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- заменикот на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство; 

- директорот на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности и раководителот на Секторот за катастар на нед-
вижности – Скопје; 

- Државниот правобранител на Република Македо-
нија. 

По потреба на состаноците на Комитетот ќе бидат 
повикувани претседателот на Управниот суд на Репуб-
лика Македонија, претседателот на Основниот суд 
Скопје 2 – Скопје, директорот на Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија, директорот на Државниот архив 
на Република Македонија и претседателите на посеб-
ните комисии за денационализација формирани од ми-
нистерот за финансии. 

 
Член 4 

Комитетот има за задача да ја координира и да ја 
поттикнува работата на сите субјекти вклучени во про-
цесот на денационализацијата, да расправа за одредени 
прашања и да гради усогласени ставови по спорни пра-
шања со цел за единствено постапување во целиот тек 
на управната постапка. Ова сé заедно треба да придо-
несе за побрзо завршување на процесот на денациона-
лизацијата.  

 
Член 5 

Комитетот за својата работа ќе ја информира 
Владата на Република Македонија најмалку еднаш 
месечно. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 19-5657/1                 Претседател на Владата 

18 ноември 2008 година        на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3104. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), и член 34 став 3 од 
Законот за придонеси од задолжително социјално 
осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 142/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26.11.2008 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ДВИЖНИОТ И НЕДВИЖНИОТ ИМОТ, 
ТЕХНИЧКАТА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
ВРАБОТЕНИТЕ КОИ СЕ ВО ФУНКЦИЈА НА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-
СИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ОД ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИН-
ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДО-
НИЈА, ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА И АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Комисија за ут-
врдување на движниот и недвижниот имот, тех-
ничката и друга документација и вработените кои се 
во функција на спроведување на Законот за при-
донеси од задолжително социјално осигурување од 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија и Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија, составена од претставници на 
Министерство за финансии, Министерство за труд и 
социјална политика, Министерство за здравство, 
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, Фонд за здравствено осигурување на 
Македонија, Агенцијата за вработување на Република 
Македонија и Управа за јавни приходи. 

 
Член 2 

Комисијата е во состав од: претседател, членови и 
нивни заменици. 

 
Член 3 

Седиштето на Комисијата е во Управа за јавни при-
ходи. 

 
Член 4 

Претседателот на Комисијата ја претставува и ја ра-
ководи работата на Комисијата. 

 
Член 5 

Претседателот на Комисијата се грижи за примена 
на Законот за придонеси од задолжително социјално 
осигурување, а воедно ќе дава и препораки за видот, 
формата и содржината на Информацијата за движ-
ниот и недвижниот имот и бројот и структурата на 
вработени кои треба да преминат во Управата за јавни 
приходи. 

 
Член 6 

Материјалните трошоци за работа на Комисијата ќе 
се обезбедуваат посебно од секоја институција која има 
назначено свои претставници во Комисијата (Мини-
стерство за финансии, Министерство за труд и социјал-
на политика, Министерство за здравство, Фонд на пен-
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зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија, 
Агенција за вработување на Република Македонија и 
Управа за јавни приходи). 

 
Член 7 

Комисијата за извршување на работите од точка 1 
на ова решение има за задача да го утврди: 

- недвижниот имот на Фонд на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, Фонд за здрав-
ствено осигурување на Македонија, Агенција за вра-
ботување на Република Македонија, а е потребен за 
извршување на новите надлежности на Управата за 
јавни приходи во функција на спроведување на 
Законот за придонеси од задолжително социјално 
осигурување; 

- движниот имот на Фонд на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, Фонд за здрав-
ствено осигурување на Македонија, Агенција за вра-
ботување на Република Македонија, а е потребен за 
извршување на новите надлежности на Управата за 
јавни приходи во функција на спроведување на Зако-
нот за придонеси од задолжително социјално осигу-
рување; 

- техничка документација за IT-опрема и софтвер 
со утврдување на статус на развој и функционалност 
и софтверот за цели на интегрирана наплата на соци-
јалните придонеси и персоналниот данок на доход, 
како и останата техничка документација потребна за 
извршување на новите надлежности на Управата за 
јавни приходи во функција на спроведување на 
Законот за придонеси од задолжително социјално 
осигурување; 

- број и кадровска структура на вработени од Фонд 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, Фонд за здравствено осигурување на Македонија, 
Агенција за вработување на Република Македонија, 
кои треба да преминат во Управата за јавни приходи во 
функција на спроведување на Законот за придонеси од 
задолжително социјално осигурување. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-6186/1               Претседател на Владата 

26 ноември 2008 година        на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
3105. 

Врз основа  на член  36, став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), и член 34 став 3 од Законот за придоне-
си од задолжително социјално осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 142/08), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.11.2008 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И 
ЗАМЕНИЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДВИЖНИОТ И НЕДВИЖ-
НИОТ ИМОТ, ТЕХНИЧКАТА И ДРУГА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА И ВРАБОТЕНИТЕ КОИ СЕ ВО 
ФУНКЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИ-
ЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА, ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА И АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За претседател, членови и нивни заменици на Ко-

мисијата за утврдување на движниот и недвижниот 
имот, техничката и друга документација и вработените 
кои се во функција на спроведување на Законот за при-
донеси од задолжително социјално осигурување од 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија и Агенцијата за вработување на Република 
Македонија се именуваат: 

За претседател: 
- Роза Маневска - Управа за јавни приходи 
За членови: 
- Доне Влашки - Министерство за финансии 
- Валентина Павловска - Министерство за труд и 

социјална политика 
- Ана Петровска - Министерство за здравство 
-  Биљана Бранковиќ Божиновска - Управа за јавни 

приходи 
- Јулијана Затараковска - Управа за јавни приходи 
- Теодора Маријанова - Фонд на пензиско и инва-

лидско осигурување на Македонија 
- Светлана Цветановска - Фонд на пензиското и ин-

валидското осигурување на Македонија 
- Љубица Димитровска Фонд за здравствено осигу-

рување на Македонија 
- Стојан Штерјов - Агенција за вработување на Ре-

публика Македонија 
За заменици членови: 
- Марина Стаматоска - Министерство за финансии 
- Јехона Љатифи - Министерство за труд и социјал-

на политика 
- Адис Алигегај - Министерство за здравство 
- Вера Павлоска - Управа за јавни приходи 
- Ванчо Николоски - Управа за јавни приходи 
- Нафи Авдулаи - Фонд на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија 
- Васка Костадиновска - Фонд на пензиското и ин-

валидското осигурување на Македонија 
- Ристана Митревска - Фонд за здравствено осигу-

рување на Македонија 
- Марина Зафировска - Агенција за вработување на 

Република Македонија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 19-6188/1                  Претседател на Владата 
26 ноември  2008 година      на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
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3106. 
Врз основа на член 16 став 3, 4 и 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18.11.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ ЗА 2008 ГОДИНА 

 



Стр. 6 - Бр. 149 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 декември 2008 
 

         Бр. 19-5918/1                                  Заменик на претседателот 
18 ноември 2008 година                                  на Владата на Република 
             Скопје                                                   Македонија, 
                                               Ивица Боцевски, с.р. 

_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3107. 

Врз основа на член 17 став (2), од Законот за придо-
неси од задолжително социјално осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 142/08), ми-
нистерот за финансии, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА И УПЛАТА НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО  

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на прес-

метка и уплатата на придонесите од задолжително со-
цијално осигурување. 

 
Член 2 

Пресметката на придонесите од задолжително со-
цијално осигрување се врши при пресметка на плата 
или дел од плата, надоместок на плата, пензија, однос-
но друг паричен надоместок, придонеси од задолжи-
телно социјално осигурување (во натамошниот текст: 
придонеси) и персонален данок на доход (во натамош-
ниот текст: персонален данок). 

 
Член 3 

(1) Основицата за пресметка на придонесите сог-
ласно закон е платата во вкупен износ (плата, надоме-
стоци на плата и исплата по основ на деловна успеш-
ност на работодавачот). 

(2) Основица за пресметка на персонален данок сог-
ласно закон е основицата од став 1 на овој член, нама-
лена за вкупниот износ на придонесите и за личното 
ослободување утврдено во месечен износ.  

(3) За пресметување на износот на придонеси и пер-
сонален данок, на основиците од став 1 и 2 на овој член 
се применуваат пропишаните стапки за придонесите и 
персоналниот данок, согласно закон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Платата во вкупен износ, намалена за вкупниот 

износ на придонесите и за износот на персоналниот да-
нок претставува нето плата.   

 
Член 4 

(1) Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси 
и персонален данок доставува податоци за обврзникот 
за плаќање на придонеси и персонален данок за кој со 
закон е пропишана обврска за плаќање на придонесите 
и персонален данок, на Образец МПИН - Месечна 
пресметка за интегрирана наплата. 

(2) Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси 
и персонален данок, Образецот МПИН го доставува по 
електронски пат до Управата за јавни приходи. 

 
Член 5 

(1) Обврзниците за плаќање на придонеси за кои 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија и Агенцијата за вработување на Република 
Македонија вршат прием во осигурување и задолжува-
ње со придонеси за задолжително социјално осигуру-
вање, не доставуваат сами за себе месечна пресметка.  

(2) За обврзниците за плаќање на придонеси од став 
1 на овој член доставувањето на пресметка на придоне-
сите го вршат Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија и Агенцијата за вработува-
ње на Република Македонија. 

 
Член 6 

Податоците за месечна пресметка на плата, придо-
неси и персонален данок, обврзникот за пресметка и 
уплата на придонеси и персонален данок ги доставува 
на образецот од член 4 на овој правилник, најдоцна до 
10-ти во тековниот за претходниот месец. 

 
Член 7 

(1) Образецот МПИН ја содржи следната структура 
на податоци односно формат на фајл: 
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1) Во првиот дел се сместени 17 податоци со месеч-
ните параметри, одделени со точка и запирка.  

 
Просечна месечна плата  NUMBER  
Лично ослободување NUMBER 
Стапка на придонес за задолжително  
пензиско и инвалидско осигурување  

NUMBER 

Календар на работни часови NUMBER 
Стапка на придонес за задолжително   
здравствено осигурување 

NUMBER 

Стапка на придонес за задолжително 
осигурување во случј на невработеност  

NUMBER 

Стапка на дополнителен придонес за 
задолжително здравствено осигурување 
во случј на повреда на работа и профе-
сионално заболување 

NUMBER 

Бруто-нето индикатор NUMBER 
Месечна гранична даночна основица за 
прва даночна стапка 

NUMBER 

Месечна гранична даночна основица за 
втора даночна стапка 

NUMBER 

Месечна гранична даночна основица за 
трета даночна стапка 

NUMBER 

Месечна гранична даночна основица за 
четврта даночна стапка 

NUMBER 

Стапка на персонален данок на доход 
од плата 

NUMBER 

Даночна стапка за прва месечна даноч-
на основица  

NUMBER 

Даночна стапка за втора месечна да-
ночна основица  

NUMBER 

Даночна стапка за трета месечна даноч-
на основица  

NUMBER 

Даночна стапка четврта месечна даноч-
на основица  

NUMBER 

 
2) Во вториот дел во првиот ред се сместени пет по-

датоци од првиот дел одделени со точка и запирка.  
 

1.1 Месец за кој се пресметува CHAR (2) 
1.2 Година за која се пресметува CHAR (4) 
1.3 Вид на обврска CHAR (3) 
1.4 Вид на обврзник за пресметка и 

уплата на придонеси 
CHAR (3) 

1.5 Број на вработени   
  
3) Во вториот дел во вториот ред се сместени 15 по-

датоци од вториот дел одделени со точка и запирка. 
  

2.1 Единствен даночен број на об-
врзникот за пресметка и уплата  

CHAR (13) 

2.16 Единствен матичен број на об-
врзникот за пресметка и уплата  

CHAR (7) 

2.2 Назив на обврзникот за пресме-
тка и уплата  

CHAR (200) 

2.3 Телефонски повикувачки број CHAR (3) 
2.4 Телефон CHAR (12) 
2.5 Факс CHAR (10) 
2.6 Адреса, име на улица CHAR (100) 
2.7 Број CHAR (10) 

2.8 Населено место CHAR (20) 
2.9 Град CHAR (20) 
2.10 Ознака на општина CHAR (5) 
2.11 Поштенски код CHAR (6) 
2.12 Контакт лице CHAR (100) 
2.13 Телефон CHAR (12) 
2.14 Е-маил CHAR (100) 

 
4) Од третиот дел надолу се сместуваат 46 податоци 

за секој вработен (обврзник за плаќање на придонеси и 
персонален данок) поединечно. Секој запис за вработе-
ниот е во посебен ред.  

 
3.0 Реден број NUMBER (5) 
3.1 ЕМБГ CHAR (13) 
3.2 Презиме CHAR (30) 
3.3 Име CHAR (30) 
3.4 Број на деловна единица CHAR (3) 
3.4b Ознака на подрачна единица 

за издавање на потврди за 
платен придонес за здрастве-
но осигурување 

NUMBER (6) 

3.4c Ознака на општината на об-
врзникот за плаќање на при-
донеси и персонален данок 

NUMBER (3) 

3.5 Траење на стаж во денови  NUMBER (2) 
3.6 Ефективна работа  

Часови 
NUMBER (3) 

3.6b Прекувремени часови NUMBER (2Не) 
3.6c Неплатени часови NUMBER (2) 
3.7 Износ за ефективна работа NUMBER (10,2)
3.8 Часови надоместок NUMBER (3) 
3.9 Вид на надоместок CHAR (3) 
3.10 Износ на надоместок NUMBER (8,2) 
3.12 Година од која е определен 

паричен надомест во случај 
на невработеност 

CHAR (4) 

3.14 Плата во вкупен износ  NUMBER (10,2)
3.15 Придонес за задолжително 

пензиско и инвалидско оси-
гурување од 3.14 

NUMBER (10,2)

3.16 Доплата на придонес до нај-
ниска основица 

NUMBER (8,2) 

3.40 Придонес за задолжително 
здравствено осигурување 

NUMBER (8,2) 

3.41 Доплата на придонес до нај-
ниска основица 

NUMBER (8,2) 

3.42 Дополнителен придонес за 
задолжително здравствено 
осигурување за случај на по-
вреда на работа и професио-
нално заболување 

NUMBER (8,2) 

3.43 Доплата на придонес до нај-
ниска основица 

NUMBER (8,2) 

3.44 Придонес за осигурување во 
случај на невработеност 

NUMBER (8,2) 

3.45 Доплата на придонес до нај-
ниска основица 

NUMBER (8,2) 

3.46 Персонален данок на доход 
од плата 

NUMBER (8,2) 
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3.17 Шифра за вид на стаж на 
осигурување 

CHAR (4) 

3.17b Шифра за ослободување од 
плаќање на придонеси и пер-
сонален данок 

CHAR (3) 

3.18 Степен на зголемување за 
стаж со зголемено траење 

CHAR (1) 

3.19 a Од ден: CHAR (2) 
3.19 b До ден: CHAR (2) 
3.20 Вкупно денови NUMBER (2) 
3.21 Основица за стаж со зголеме-

но траење (бенефициран 
стаж) 

NUMBER (10,2)

3.22 Износ на придонес за стаж со 
зголемено траење (бенефици-
ран стаж) 

NUMBER (8,2) 

3.22b Доплата до најниска основи-
ца за стаж со зголемено трае-
ње (бенефициран стаж) 

NUMBER (8,2) 

3.23 Ознака на надлежен орган на 
државна управа обврзник за 
пресметка и уплата 

CHAR (3) 

3.24 Часови за кои плаќа надле-
жен орган  

NUMBER (3) 

3.25 Основица за пресметка на 
придонес кој го плаќа надле-
жен орган на државна управа  

NUMBER (10,2)

3.26 Даночен број на обврзникот 
каде е пријавен обврзникот 
за плаќање 

CHAR (13) 

3.27 Дата на засновање на работен 
однос  

CHAR (2) 

3.28 Дата на престанок на работен 
однос 

CHAR (2) 

3.29 Шифра за промена на засно-
вање/престанок на работен 
однос 

CHAR (2) 

3.30 Број на пријава/одјава од за-
должитлно социјално осигу-
рување 

NUMBER (1) 

3.13 Нето плата NUMBER (10,2)
3.31 Плата за исплата NUMBER (10,2)
3.32 Број на трансакциска сметка NUMBER (15) 

 
CHAR= алфа-нумерички знаци 
NUMBER= нумерички знаци 
NUMBER (n, m) значи: (n-m) места за целиот дел и 

m места за децималниот дел  
Податоците треба да бидат во текст формат, ASCII 

код и организирани на следниот начин: 
- Податоците во датотеката се одделуваат со точка 

и запирка " ; ". 
- Во секој ред мора да постои предефинираниот 

број на полиња и секој ред завршува со chr (13) (enter). 
Децималните броеви се пишуваат со децимална 

точка и со две децимални места. 
- Во текстуалните податоци не смее да се користи 

точка и запирка. 

Член 8 
Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси и 

персонален данок, за пополнување и доставување на 
пресметката го користи „Софтверот за месечна пресме-
тка за плата, придонеси и персонален данок“ на Упра-
вата за јавни приходи. 

 
Член 9 

(1) Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси 
и персонален данок генерира МПИН фајл според фор-
матот од член 7 на овој правилник и го потврдува со 
„Софтверот за месечна пресметка за плата, придонеси 
и персонален данок“ на Управата за јавни приходи. 

(2) За генерирање на МПИН фајл од став 1 на овој 
член обврзникот за пресметка и уплата на придонеси и 
персонален данок треба да го усогласи начинот на 
пресметување на придонесите и персоналниот данок 
согласно закон. 

 
Член 10 

(1) Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси 
и персонален данок го доставува Образецот МПИН на 
електронски медиум до Регионалната дирекци-
ја/Даночното одделение на Управата за јавни приходи 
каде што е седиштето на обврзникот за пресметка и уп-
лата на придонеси и персонален данок. 

(2) Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси 
и персонален данок кој има повеќе деловни единици 
доставува само еден електронски Образец МПИН за 
сите деловни единици до Регоналната дирекци-
ја/Даночното одделение на Управата за јавни приходи 
каде што е седиштето на обврзникот за пресметка и уп-
лата на придонеси и персонален данок.  

(3) Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси и 
персонален данок може да го достави генерираниот еле-
ктронски Образец МПИН и на единствената електрон-
ска адреса објавена од Управата за јавни приходи.  

 
Член 11 

(1) Управата за јавни приходи доделува код за 
идентификација на секој обврзник за пресметка и упла-
та на придонеси и персонален данок кој доставува по-
датоци за пресметана плата, придонеси и персонален 
данок.  

(2) Доделениот код на обврзникот за пресметка и 
уплата на придонеси и персонален данок му служи за 
електронско потпишување на Образецот МПИН. 

(3) Управата за јавни приходи не треба да ги прифа-
ќа податоците ако Образецот МПИН не го содржи ко-
дот за идентификација на обврзникот за пресметка и 
уплата на придонеси и персонален данок.  

(4) Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси 
и персонален данок ќе користи единствен код за иден-
тификација за поднесување на месечна пресметка. 

  
Член 12 

(1) Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси 
и персонален данок го доставува Образецот МПИН на 
контрола и потрврдување до Управата за јавни прихо-
ди, пред да изврши исплата на платата и уплата на при-
донесите и персоналниот данок кај носителот на пла-
тен промет. 
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(2) Кога исплатата на плата се врши во делови, об-
врзникот за пресметка и уплата на придонеси и персо-
нален данок на секоја поединечна исплата пресметува 
аконтација на придонесите и персоналниот данок на 
Образец МПИН, без да врши намалување на даночната 
основа за пресметка на данокот за износот на личното 
ослободување. 

(3) Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси 
и персонален данок кој исплаќа плата во делови подне-
сува конечна пресметка на Обрзец МПИН, при што се 
користи износот на месечното лично ослободување.  

                                                    
Член 13 

(1) Управата за јавни приходи веднаш по приемот 
на Образецот МПИН врши обработка и контрола спо-
ред податоците за обврзниците за плаќање на придоне-
си и персонален данок и обврзникот за пресметка и уп-
лата на придонеси и персонален данок, регистрирани 
во базата на податоци и утврдените параметри за прес-
метување на придонесите и персоналниот данок сог-
ласно закон. 

(2) Кога Управата за јавни приходи ќе утврди дека 
податоците не се точни, го известува обврзникот за 
пресметка и уплата на придонеси и персонален данок 
со доставување на Декларација за прием во која стојат 
информации за грешки или за одбивање на пресметка-
та поради утврдени грешки.  

(3) Обврзникот во рок од три дена од приемот на 
Декларацијата за прием во која стојат информации за 
грешки или за одбивање на пресметката поради утвр-
дени грешки ги исправа грешките и доставува точни 
податоци до Управата за јавни приходи.  

(4) Декларацијата за прием од ставот 2 на овој член 
е составен дел на овој правилник. 

 
Член 14 

(1) Прифаќањето на точните податоци се врши со 
доделување на Фолио број при што се издава Деклара-
ција за прием со прифаќање на податоците и Збирен 
налог за плаќање на плата на товар на сметката на еден 
налогодавач, а во полза на повеќе примачи - Образец 
ПП53 (во натамошниот текст: Образец ПП 53). 

(2) Образецот ПП 53 го содржи истиот Фолио број 
за сите примачи. 

 
Член 15 

Доставувањето на Декларација за прием со Образе-
цот ПП 53, Управата за јавни приходи го врши на еле-
ктронски медиум, по електронска пошта или лично на 
подносителот на податоците во печатена форма. 

 
Член 16 

(1) Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси 
и персонален данок врши плаќање на платата, придоне-
сите и персоналниот данок кај носителот на платниот 
промет со Образец ПП 53 издаден од Управата за јавни 
приходи. 

(2) Образецот ПП53 се состои од електронски нало-
зи со збирни податоци за налогодавачот и поединечни 
податоци за примачите, талон за налогодавачот во пе-
чатена форма, кој се заверува од носителот на платниот 
промет по извршеното плаќање и збирен печатен налог 
со збирни податоци за налогодавачот. 

 
Член 17 

Податоците содржани во Образецот МПИН Упра-
вата за јавни приходи ги доставува до Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување, Фондот за здрав-
ствено осигурување и Агенцијата за вработување секој 
работен ден. 

 
Член 18 

Обврзникот за пресметка и уплата на придонеси и 
персонален данок согласно закон на обврзникот за пла-
ќање на придонеси и персонален данок му доставува 
заверена месечна писмена пресметка и заверен збирен 
писмен годишен извештај со следните елементи: 

- Износ на плата; 
- Износ на придонес за задолжително пензиско и 

инвалидско осигурување; 
- Износ на придонес за стаж на осигурување кој се 

смета со зголемено траење; 
- Износ на придонес за задолжително здравствено 

осигурување; 
- Износ на придонес за задолжително осигурување 

во случај на невработеност; 
- Износ на дополнителен придонес за задолжително 

здраствено оигурување во случај на повреда на работа 
и професионално заболување; 

- Износ на доплатени придонеси до законски про-
пишаната најниска основица;  

- Износ на лично ослободување; 
- Износ на персонален данок на доход;  
- Износ на нето плата, 
- Износ на задршки од плата; 
- Износ на исплатена плата; 
- Датум на извршени уплати. 
 

Член 19 
Кодовите за идентификација доделени заклучно со 

31 декември 2008 година од Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, ќе преми-
нат во Управата за јавни приходи, а нивната фукцио-
налност ќе остане и во Фондот заради примена на чле-
нот 32 од Законот за придонеси за задолжително соци-
јално осигурување.   

 
Член 20 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 1 јануари 2009 година. 

 
   Бр.13-44883/1 

28 ноември 2008 година                    Министер,  
       Скопје                         д-р Трајко Славески, с.р. 



Стр. 10 - Бр. 149 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 декември 2008 
 



1 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 149 - Стр. 11 

3108. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за платни-

от промет („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 113/2007), министерот за финансии, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛАТ-
НИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ  

ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 
 
1. Во Упатството за формата и содржината на плат-

ните инструменти за вршење на платниот промет во 
земјата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 161/07, 56/08 и 114/08),  во делот II. ФОРМА И СО-
ДРЖИНА НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ , во точ-
ката 8,  потточката 8.8  се  менува и гласи: 

„8.8. Збирен налог за плаќање на плата на товар на 
сметката на еден налогодавач, а во полза на повеќе 
примачи (ПП53)“. 

Елементите на инструментот „8.8 НАЛОГ ЗА ПЛА-
ЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА (на товар на 
еден налогодавач а во полза  на еден или повеќе прима-
чи) (образец ПП53):" се менуваат и гласат: 

„8.8 Елементи на инструментот Збирен налог за 
плаќање на плата на товар на сметката на еден налого-
давач, а во полза на повеќе примачи (ПП53). 

 
Налогодавач: 
1. Назив и седиште на налогодавач, 
2. Даночен број или единствен матичен број на гра-

ѓанинот (ЕМБГ), 
3. Трансакциска сметка на налогодавач, 
4. Банка на налогодавачот, 
5. Вкупен износ, 
6. Вкупен број на налози,  
7. Датум на валута, 
8. Место на поднесување, 
9. Датум на поднесување, 
10. Потпис,  
11. Повикување на број – задолжување,   
 
Примач: 
12. Назив и седиште на примачот, 
13. Трансакциска сметка на примачот,  
14. Банка на примачот, 
15. Износ, 
16. Цел на дознака – фолио број, 
17. Повик на број - одобрување (податоци за нето 

плата или доколку се плаќаат придонеси „уплатна сме-
тка“ „приходна шифра“ „програма“), 

18. Шифра, 
19. Начин.  

Содржина на елементите и нивно пополнување: 
1. Елементот „назив и седиште на налогодавачот“ 

(назив и седиште на правното или физичкото лице-на-
логодавач) го означува називот и седиштето на правно-
то лице, на начин како што е заведен во Централниот 
регистар, односно името, адресата и седиштето на фи-
зичкото лице како што е евидентирано во документот 
за идентификација (лична карта или пасош) издаден од 
надлежен орган. 

2. Во елементот „даночен број или единствен мати-
чен број на граѓанинот (ЕМБГ), се впишува податок од 
13 нумерички знаци кои претставуваат нумеричка 
идентификација на налогодавачот-даночен обврзник 
или даночен платец, или нумеричка идентификација на 
друго лице, во случај кога налогодавачот врши плаќа-
ње на јавна давачка во име и за сметка на тоа лице. За 
даночните обврзници, односно платци-правни лица, 
идентификатор е Единствениот даночен број доделен 
од Управата за јавни приходи, а за даночните обврзни-
ци – физички лица, идентификатор е Единствениот ма-
тичен број на граѓанинот, кој претставува негов  дано-
чен број. 

3. Елементот „трансакциска сметка на налогодава-
чот“, претставува податок кои го означуваат бројот на 
трансакциската сметка на налогодавачот на чиј товар 
се врши плаќањето и истиот го пополнува учесникот. 

4. Во елементот „банка на налогодавачот“, се впи-
шува називот на банката каде се наоѓа трансакциската 
сметка на налогодавачот, односно банката каде што 
истиот го поднесува инструментот заради извршување 
на платната трансакција. Овој елемент служи за допол-
нителна информација за бројот на сметката на налого-
давачот, а го пополнува учесникот-налогодавач. 

5. Елементот „вкупен износ“ претставува вкупен 
износ на поединечни налози во збирниот налог (при 
впишуивањето на износот на хартија пред првата ци-
фра на износот помал од максималниот број на предви-
дените полиња (за износ), се ставаат две звездички 
(**), со што би се минимизирала злоупотреба. Износот 
претставува нумерички податок изразен во македонски 
денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува Упра-
вата за јавни приходи После десетте полиња се впишу-
ва износот во дени (со две децимални места) со што 
полето со запирка дените ги издвојува од денарите). 

6. Елементот „вкупен број на налози“ претставува 
вкупен број на поединечни налози во збирниот налог. 

7. Елементот „датум на валута“, е податок кој го по-
полнува учесникот со што се означува календарски да-
тумот кога од неговата трансакциска сметка треба да се 
симнат средствата за да се изврши плаќањето, односно 
да се реализира трансакцијата.  
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8. Елементот „место на поднесување“ укажува на 
местото каде е поднесен налогот за плаќање. 

9. Елементот  „датум на поднесување“ означува ка-
лендарски  кога е предаден инструментот кој го попол-
нува налогодавачот, а го верифицира носителот. 

10. Елементот „потпис“ го пополнува учесникот, 
овластено лице кое во правниот промет го претставува 
правното лице-налогодавач со што, инструментот ста-
нува налог за плаќање т.е. се одобрува извршување на 
трансакцијата. 

11. Елементот „повик на број – задолжување“ е по-
даток во кој доколку налогодавач е буџетски корисник 
задолжително внесува соодветната „сметка на буџет-
ски корисник“, „ расходно конто“ и „програма„ од која 
се врши плаќањето, а доколку не е буџетски корисник 
по потреба се внесуваат дополнителни податоци за 
плаќањето. Овој елемент се повторува повеќе пати (во 
зависност од бројот на налозите). 

12. Елементот „назив и седиште на примачот“, (на-
зив и седиште на правното или физичкото лице-налого-
давач) го означува називот и седиштето на правното 
лице, на начин како што е заведен во Централниот ре-
гистар, односно името, адресата и седиштето на физич-
кото лице како што е евидентирано во документот за 
идентификација (лична карта или пасош) издаден од 
надлежен орган. Овој елемент се повторува повеќе па-
ти (во зависност од бројот на налозите). 

13. Елементот „трансакциска сметка на примачот“, 
(број на трансакциска сметка на примачот) го означу-
ваат бројот на трансакциската сметка на клиентот во 
чија полза се врши плаќањето, односно примачот на 
средства. Овој елемент се повторува повеќе пати сог-
ласно со бројот на поединечните налози. 

14. Елементот „банка на примачот“, е податок кој 
служи како дополнително образложение за бројот на 
трансакциската сметка на примачот. Овој елемент се 
повторува повеќе пати согласно со бројот на налозите. 

15. Елементот „износ“ (по поединечен налог), прет-
ставува  износот кој се однесува по поединечниот на-
лог изразен во македонски денари (при впишуивањето 
на износот на хартија пред првата цифра на износот по-
мал од максималниот број на предвидените полиња (за 
износ), се ставаат две звездички (**), со што би се ми-
нимизирала злоупотреба. Износот претставува нуме-
рички податок изразен во македонски денари најмногу 
до 10 цифри, кој го пополнува Управата за јавни при-
ходи После десетте полиња се впишува износот во де-
ни (со две децимални места) со што полето со запирка 
дените ги издвојува од денарите). 

16. Во елементот „цел на дознака – фолио број“ на 
почетокот од полето (22 места) задолжително се внесу-
ва фолио бројот генериран од Управата за јавни прихо-

ди, а во продплжение по потреба дополнителна инфор-
мација за примачот со опис на намената и основата за 
плаќање заради која е воспоставен налогот. Овој еле-
мент се повторува повеќе пати согласно со бројот на 
налозите. 

17. Елементот „повикување на број – одобрување“, 
е податок во кој доколку се исплатува нето плата по 
потреба се внесува дополнителна информација за при-
мачот на  нето платата а доколку се плаќаат придонеси 
задолжително се внесува соодветната „уплатна сме-
тка“, „приходна шифра“ и „програма“. 

18. Елементот „шифра“ (на плаќањето), е податок 
сочинет од три нумерички знака кој се пополнува сог-
ласно со основата за плаќање, наведен во Шифрите на 
плаќање кај единствените платни инструменти кои се 
составен дел на ова упатство, а кој го содржат описот 
на намената на дознаката и објаснението за неговата 
примена. 

19. Елементот „начин“ (на плаќањето), е нумерички 
податок кој   укажува преку кој систем за плаќање ќе се 
изврши плаќањето. 

Збирниот налог за плаќање на плата на товар на 
сметката на еден налогодавач, а во полза на повеќе 
примачи  се состои од: 

- електронски налози со збирни податоци на нало-
годавачот и поединечни податоци за примачите, и 

- збирен печатен налог со збирни податоци за нало-
годавачот и талон од банката за налогодавачот во печа-
тена форма.  

Елементи на електронскиот налог: 
1. Назив и седиште на налогодавач, 
2. Даночен број или единствен матичен број на гра-

ѓанинот (ЕМБГ), 
3. Трансакциска сметка на налогодавач,  
4. Вкупен износ, 
5. Вкупен број на налози,  
6. Повикување на број – задолжување,   
7. Назив и седиште на примачот, 
8. Трансакциска сметка на примачот,  
9. Износ, 
10. Цел на дознака – фолио број, 
11. Повикување на број – одобрување,   
12. Шифра, 
13. Начин.  
Формата на електронскиот налог се договара поме-

ѓу  генераторот на налозите, Управата за јавни приходи 
и носителите на платен промет. 

Елементи на талонот во печатена форма: 
1. Датум на валута,  
2. Место на поднесување. 
Елементи на збирниот печатен налог со збирните 

податоци за налогодавачот: 
1. Назив и седиште на налогодавач, 
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2. Даночен број или единствен матичен број на гра-
ѓанинот (ЕМБГ),  

3. Трансакциска сметка на налогодавач,  
4. Банка на налогодавачот, 
5. Повикување на број – задолжување, 
6. Вкупен износ, 
7. Вкупен број на налози,  
8. Место на поднесување, 
9. Датум на поднесување, 
10. Потпис,  
11. Фолио број. 
Збирниот печатен налог со збирни податоци за на-

логодавачот и заверениот талон од банка се печати во 
продолжение на Декларацијата за прием на пресметка-
та за плата од Управата за јавни приходи.  

Користење на инструментот: Збирен налог за пла-
ќање на плата на товар на сметката на еден налогода-
вач, а во полза на повеќе примачи (ПП 53). 

Инструментот  Збирен налог за плаќање на плата на 
товар на сметката на еден налогодавач, а во полза на 
повеќе примачи (ПП 53) се користи кога на товар на 
една трансакциска сметка на налогодавачот  а во полза  
на повеќе примачи се плаќаат придонесите од  задол-
жителното социјално осигурување, персонален данок и 
нето плата.   

Банката ги презема електронските податоците за 
плаќање на придонесите од  задолжително социјално 
осигурување, персонален данок и нето плата од Упра-
вата за јавни приходи.  

Збирниот налогот за плаќање на плата на товар на 
сметката на еден налогодавач, а во полза на повеќе 
примачи, е правилно пополнет доколку се правилно 
пополнети сите поединечни налози, односно, непра-
вилно е пополнет доколку и само еден од индивидуал-
ните налози вклучени во истиот е неправилен." 

2. Во делот III. ЗАЕДНИЧКИ ОБЕЛЕЖЈА НА 
ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ,  точката 9.1 се менува 
и гласи:  

„9.1. За платниот инструмент - Збирен налог за пла-
ќање на плата на товар на сметка на еден налогодавач, 
а во полза на повеќе примачи се користи 80 грамска бе-
ла офсет хартија."  

3. Во делот IV. ВПИШУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ  ВО 
ПЛАТНИТЕ  ИНСТРУМЕНТИ во точката 20 зборовите 
„Налог за плаќање на придонеси од плата (на товар на 
еден налогодавач а во полза на повеќе примачи) 
(Образец ПП53)" се заменуваат со зборовите: „Збирен 
налог за плаќање на плата на товар на сметката на еден 
налогодавач, а во полза на повеќе примачи (ПП 53)".  

4. Во ПРИЛОГОТ: ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ-ОБ-
РАСЦИ (8),  точката 4.8 се менува и гласи:  

„4.8. Збирен налог за плаќање на плата на товар на 
сметката на еден налогодавач, а во полза на повеќе 
примачи (ПП 53)." 

5. Во ПРИЛОГОТ "ШИФРИ НА ПЛАЌАЊЕ КАЈ 
ЕДИНСТВЕНИТЕ ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ"  по  
шифрата „241" се додаваат четири нови шифри 242, 
243, 244 и 245 кои гласат:   

„242 – Плаќање по основ на извршени маретинг ус-
луги помеѓу правните субјекти. 

243 - Плаќање по основ на извршени консултански 
услуги помеѓу правните субјекти. 

244 -  Плаќање по основ на извршени интелектуал-
ни услуги помеѓу правните субјекти. 

245 - Плаќање по основ на извршени маретинг ус-
луги помеѓу правните субјекти." 

По шифрата „290"  се додаваат четири нови шифри 
291, 292, 293 и 294 кои гласат:  

„291 - Плаќање на / од физички лица по основ на 
извршени маретинг услуги. 

 292 - Плаќање на / од физички лица по основ на из-
вршени консултански услуги. 

 293 -  Плаќање на / од физички лица по основ на 
извршени интелектуални услуги. 

 294 -  Плаќање на / од физички лица по основ на 
извршени маретинг услуги." 

По шифрата „467"  се додаваат две нови шифри  
468 и 469 кои гласат:  

„468 - Плаќање на средства по основ на дадена по-
зајмица на правно лице. 

 469 - Плаќање на средства по основ на дадена по-
зајмица на физичко лице." 

По шифрата „563" се додаваат две нови шифри 568 
и 569 кои гласат: 

„568 - Враќање  на средства по основ на користена 
позајмица од правно лице, и 

 569 - Враќање  на средства по основ на користена 
позајмица од физичко лице." 

6. Во ПРИЛОГОТ: I. ГРАФИЧКО–ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕН-
ТИ, во точката 2 алинеја 3 зборовите: „Бојата и задни-
ната на Налог за плаќање на придонеси од плата  
(Образец ПП53)" се заменуваат со зборовите: „Бојата и 
заднината на  Збирниот налог за плаќање на плата на 
товар на сметката на еден налогодавач, а во полза на 
повеќе примачи (Образец ПП53)". 

7.  Образецот  "ПП 53 - НАЛОГ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА "се заменува со нов образец 
ПП 53 кој гласи:   

„ПП 53 -  Збирен налог за плаќање на плата на то-
вар на сметката на еден налогодавач, а во полза на по-
веќе примачи“. 
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8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 2009 
година. 

 
  Бр. 12-32454/4 

26 ноември 2008 година                     Министер, 
        Скопје                     д-р Трајко Славески, с.р. 

_______________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

3109. 
Врз основа на член 74 став 4 од Законот за вна-

трешната пловидба („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.55/2007), министерот за транспорт и 
врски, донесе 

                                           
П Р А В И Л Н И К 

 ЗА ПЛАНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
ЗВАЊЕ И ЗА СТЕКНУВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ, НА-
ЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА СТЕКНУВА-
ЊЕ ЗВАЊЕ И ОВЛАСТУВАЊЕ, ОБРАЗЕЦОТ И СО-
ДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА СТЕКНАТОТО  

ЗВАЊЕ И ОВЛАСТУВАЊЕ 
   

Член 1 
Со овој правилник се пропишува планот и програ-

мата за стекнување звање и  за стекнување овластува-
ње, начинот на полагање испит за стекнување на звање 
и овластување, образецот и содржината на уверението 
за стекнатото звање и овластување. 

 
Член 2 

Звањата во внатрешната пловидба се определуваат 
како звања за вршење работи на палуба и звања за вр-
шење работи во машински комплекс. 

Звања за вршење работи на палуба се: 
1. заповедник и тоа:  
    -  заповедник категорија А,  и  
    -  заповедник категорија Б  
2. кормилар; 
3. водач на палуба; 
4. морнар; 
Звања за вршење работи во машински комплекс се: 
1. машиноводач и, 
2. помошник на машиноводач. 
 

Член 3 
Кандидатите за стекнување на звања од член 2 на 

овој правилник полагаат испит согласно програмата за 
стекнување звање дадена во Прилог 1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

Кандидатите кои го положиле испитот од став 1 на 
овој член добиваат уверение за стекнато звање. 

Уверението за стекнато звање на член на екипаж на 
брод се издава на образец во формат А-4 со бела боја. 

Образецот од став 3 на овој член содржи:грб на Ре-
публика Македонија, натпис: „Република Македонија“, 
„Министерство за транспорт и врски“, „Капетанија на 
пристаништата Охрид“, реден број под кое е  издадено-
то уверението, назив:„Уверение за стекнато звање на 
член на екипаж на брод“, име и презиме, ден, месец, 
година на раѓање и место на раѓање, државјанс-
тво,датум и место на полагање на испитот, вид на зва-
ње, место за печат и потпис на овластено лице. 

Образецот на уверението од став 2 на овој член е 
даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник. 

            
Член 4 

Испит за стекнување звање за член на екипаж на 
брод се полага пред испитна комисија составена од 
претседател и четири члена - испитувачи. 

Претседателот и најмалку три члена на испитната 
комисија, треба да имаат најмалку звање за кое испи-
тот се организира. 

 
Член 5 

Испитот за стекнување звање за член на екипаж на 
брод се состои од  писмен, усмен и практичен дел. 

За стекнување звање заповедник, кандидатот пола-
га практичен дел од испитот кој се состои од проверка 
на знаењата за управување, маневрирање и командува-
ње со бродот во пловидба. Пловниот објект на кој се 
изведува практичниот дел од испитот треба да ги има 
карактеристиките на бродот за кој се стекнува звањето. 

 
Член 6 

Кандидатот кој полага испит по четири предмети, а 
ќе покаже недоволно знаење по еден предмет се упату-
ва на поправен испит по тој предмет, а ако испитот се 
состои од повеќе од четири предмети, поправен испит 
може да се полага по два предмети. 

Поправен испит од предмет за кој кандидатот пока-
жал недоволнио знаење, може да се полага најрано во 
рок од 30 дена, a најкасно во рок  од 3 месеци. 

Кандидатот кој неоправдано се откаже од полагање 
испит, или поправен дел од испитот се смета дека не го 
полпжил испитот. 

 
Член 7 

За текот на полагањето на испитот за секој канди-
дат одделно се води записник во кој се внесуваат пода-
тоци од значење за испитот. Успехот на кандидатот за 
секој предмет, испитната комисија  го оценува со забе-
лешка “задоволува“ или “не задоволува“, а вкупниот 
успех од испитот се оценува со оценка “положил“ или 
“не положил“.  

Записникот што се води за време на испитот го пот-
пишуваат претседателот и членовите на комисијата. 

На кандидатите кои го положиле испитот му се из-
дава потврда за положен испит. 
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Член 8 
Oвластување за вршење работи на брод  му се изда-

ва на лице кое поседува уверение  за стручна оспособе-
ност за соодветно звање, или за вршење други работи 
од неговата струка, а се пониски од стекнатото звање. 

   
Член 9 

Овластувањето за вршење на работи на брод  се из-
дава на образец во формат А-4 со бела боја. 

Образецот од став 1 на овој член содржи:грб на Ре-
публика Македонија, натпис: „Република Македонија“, 
„Министерство за транспорт и врски“, „Капетанија на 
пристаништата Охрид“, реден број под кое е  издадено-
то овластувањето, назив:„Овластување за вршење на 
работи на брод“, име и презиме, за кои работи е овла-
стен,датум и место на издавање и место за печат и пот-
пис на овластено лице. 

Образецот на овластувањето од став 2 на овој член 
е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој правил-
ник. 

          
Член 10 

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

 
    Бр. 01-14225 

27 ноември 2008 година                      Министер, 
            Скопје                               Миле Јанакиески, с.р. 

 
 

Прилог 1 
 

П Р О Г Р А М А 
 
за стекнување звање за член на екипаж на брод 
 
Програмата за стекнување звање член на екипаж на 

брод опфаќа: 
Звања за вршење работи на палуба 
1. Заповедник категорија -  А 
 
а) Навигација и сигнализација – усмен и писмен дел 
- Правила, сигнали и ознаки за безбедна и уредна 

пловидба; 
- Приврзување на бродови – видови јазли; 
- Маневрирање со брод; 
- Пловидба во денски и ноќни услови; 
- Инструменти  за навигација;  
- Пловидбени незгоди(видови и опрема за спасува-

ње); 
- Противпожарна заштита и употреба на противпо-

жарна опрема; 
- Внатрешни пловни патишта; 
- Обележување на брод (светла) и  звучни сигнали 

при дневна и ноќна пловидба; 

- Обележување на пловен пат и објекти за безбедна 
пловидба; 

- Регулирање на пловидбата во пристаништа, си-
дришта и зимовници; 

- Општо за сигнализацијата (меѓународен сигнален 
кодекс и телеграфија); 

 
б)  Прописи во внатрешна пловидба – усмен дел 
- Бродски исправи и книги; 
- Исправи на членовите на екипаж; 
- Здраствена способност на членови на екипаж; 
- Регистар на бродови постапка за запишување; 
- Должности на заповедник на брод; 
- Државна припадност и идентификација на брод; 
- Постапка во случај на пловидбена незгода; 
 
в) Градба на брод – усмен дел 
- Видови пловни објекти; 
- Главни делови и димензии на пловен објект; 
- Истиснина и носивост на пловен објект (пресмету-

вање); 
- Способност за пловидба; 
- Стабилност на пловен објект(прикажување со ски-

ца); 
- Уреди и опрема на брод (за сидрење, приврзува-

ње, влечење и туркање, навигација и кормиларење, на-
товарување и сместување товар); 

 
г) Мотористика – усмен дел 
 - Видови мотори и составни делови; 
- Начин на работа на мотор со внатрешно согорува-

ње; 
- Системи за ладење на моторот; 
- Ставање на мотор во погон и негово запирање; 
- Ладење и подмачкување на мотор; 
- Видови горива и ракување со нив; 
 
д) Метерологија – усмен дел 
- Мерење на воздушен притисок; 
- Влажност на воздух и мерење; 
- Мерење на насоката и брзината на ветер„ружа на 

ветрови“; 
- Видови облаци; 
- Општи хидролошки, хидрографски и пловни кара-

ктеристики на внатрешните пловни патишта; 
 
ѓ) Медицинска помош и заштита на животна среди-

на – усмен дел 
- Давање медицинска помош; 
- Бродска аптека; 
- Прва помош во случај на крварење; 
- Прва помош во случај на скршеници; 
- Гушење  и труење со гас; 
- Здравствен дневник; 
- Заштита при работа на членови на екипаж на 

брод; 
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- Заштита на патниците во случај на пловидбена 
незгода; 

- Заштита од загадување на животната средина; 
Практичен испит се полага по предметите: Навига-

ција и сигнализација, Мотористика, Метерологија и 
Медицинска помош и заштита на животна средина, се 
полага на брод со сопствен механички двигател и во 
влечен, потискуван и бочен конвој на пловен пат и во 
пристаниште. 

 
2. Заповедник категорија - Б 
 
а)  Навигација и сигнализација – усмен и писмен 

дел 
- Правила, сигнали и ознаки за безбедна и уредна 

пловидба; 
- Приврзување на бродови – видови јазли; 
- Маневрирање со брод; 
- Пловидба во денски и ноќни услови; 
- Инструменти  за навигација;  
- Пловидбени незгоди(видови и опрема за спасува-

ње); 
- Противпожарна заштита и употреба на противпо-

жарна опрема; 
- Внатрешни пловни патишта; 
- Обележување на брод (светла) и  звучни сигнали 

при дневна и ноќна пловидба; 
- Обележување на пловен пат и објекти за безбедна 

пловидба; 
- Регулирање на пловидбата во пристаништа, си-

дришта и зимовници; 
- Општо за сигнализацијата (меѓународен сигнален 

кодекс и телеграфија); 
 
б)  Прописи во внатрешна пловидба – усмен дел 
- Бродски исправи и книги; 
- Исправи на членовите на екипаж; 
- Здраствена способност на членови на екипаж; 
- Регистар на бродови постапка за запишување; 
- Должности на заповедник на брод; 
- Државна припадност и идентификација на брод; 
- Постапка во случај на пловидбена незгода; 
 
в) Градба на брод – усмен дел 
- Видови пловни објекти; 
- Главни делови и димензии на пловен објект; 
- Истиснина и носивост на пловен објект (пресмету-

вање); 
- Способност за пловидба; 
- Стабилност на пловен објект(прикажување со ски-

ца); 
- Уреди и опрема на брод (за сидрење, приврзува-

ње, влечење и туркање, навигација и кормиларење, на-
товарување и сместување товар); 

 
г) Мотористика – усмен дел 
- Видови мотори и составни делови; 

- Начин на работа на мотор со внатрешно согорува-
ње; 

- Системи за ладење на моторот; 
- Ставање на мотор во погон и негово запирање; 
- Ладење и подмачкување на мотор; 
- Видови горива и ракување со нив; 
 
д) Метерологија – усмен дел 
- Мерење на воздушен притисок; 
- Влажност на воздух и мерење; 
- Мерење на насоката и брзината на ветер„ружа на 

ветрови“; 
- Видови облаци; 
- Општи хидролошки, хидрографски и пловни кара-

ктеристики на внатрешните пловни патишта; 
 
ѓ) Медицинска помош и заштита на животна среди-

на – усмен дел 
 - Давање медицинска помош; 
- Бродска аптека; 
- Прва помош во случај на крварење; 
- Прва помош во случај на скршеници; 
- Гушење  и труење со гас; 
- Здравствен дневник; 
- Заштита при работа на членови на екипаж на 

брод; 
- Заштита на патниците во случај на пловидбена 

незгода; 
- Заштита од загадување на животната средина; 
 
е) Превоз  и претовар на товар– усмен дел 
- Видови на товар; 
- Сместување на товар на брод; 
- Заштита на товарот на бродот; 
- Начин на распоред на товарот на бродот. 
Практичен испит се полага по предметите: Навига-

ција и сигнализација, Градба на брод, Метерологија, 
Превоз и претовар на товар и Медицинска помош и за-
штита на животна средина, се полага на брод со сопс-
твен механички двигател на пловен пат и во пристани-
ште. 

 
3. Кормилар 
 
а)  Навигација и сигнализација – усмен дел 
- Правила, сигнали и ознаки за безбедна и уредна 

пловидба; 
- Приврзување на бродови – видови јазли; 
- Маневрирање со брод; 
- Пловидба во денски и ноќни услови; 
- Инструменти  за навигација;  
- Пловидбени незгоди(видови и опрема за спасува-

ње); 
- Противпожарна заштита и употреба на противпо-

жарна опрема; 
- Внатрешни пловни патишта; 
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- Обележување на брод (светла) и  звучни сигнали 
при дневна и ноќна пловидба; 

- Обележување на пловен пат и објекти за безбедна 
пловидба; 

- Регулирање на пловидбата во пристаништа, си-
дришта и зимовници; 

- Општо за сигнализацијата (меѓународен сигнален 
кодекс и телеграфија); 

 
б)  Прописи во внатрешна пловидба – усмен дел 
- Бродски исправи и книги; 
- Исправи на членовите на екипаж; 
- Здраствена способност на членови на екипаж; 
- Регистар на бродови постапка за запишување; 
- Должности на заповедник на брод; 
- Државна припадност и идентификација на брод; 
- Постапка во случај на пловидбена незгода; 
 
в) Градба на брод – усмен дел 
- Видови пловни објекти; 
- Главни делови и димензии на пловен објект; 
- Истиснина и носивост на пловен објект (пресмету-

вање); 
- Способност за пловидба; 
- Стабилност на пловен објект(прикажување со ски-

ца); 
- Уреди и опрема на брод (за сидрење, приврзува-

ње, влечење и туркање, навигација и кормиларење, на-
товарување и сместување товар); 

 
г) Метерологија – усмен дел 
- Мерење на воздушен притисок; 
- Влажност на воздух и мерење; 
- Мерење на насоката и брзината на ветер„ружа на 

ветрови“; 
- Видови облаци; 
- Општи хидролошки, хидрографски и пловни кара-

ктеристики на внатрешните пловни патишта; 
 
д) Медицинска помош и заштита на животна среди-

на – усмен дел 
 - Давање медицинска помош; 
- Бродска аптека; 
- Прва помош во случај на крварење; 
- Прва помош во случај на скршеници; 
- Гушење  и труење со гас; 
- Здравствен дневник; 
- Заштита при работа на членови на екипаж на 

брод; 
- Заштита на патниците во случај на пловидбена 

незгода; 
- Заштита од загадување на животната средина; 
 
ѓ) Превоз  и претовар на терет – усмен дел 
- Видови на товар; 
- Сместување на товар на брод; 
- Заштита на товарот на бродот; 
- Начин на распоред на товарот на бродот. 

Практичен испит се полага по предметите: Пловид-
ба на внатрешни води, Прописи во внатрешна пловид-
ба, Навигација и сигнализација, Градба на брод,  и Ме-
дицинска помош и заштита на животна средина, се по-
лага на брод со сопствен механички двигател на пло-
вен пат и во пристаниште. 

 
4. Водач на палуба и морнар 
 
а)  Навигација и сигнализација – усмен дел 
- Правила, сигнали и ознаки за безбедна и уредна 

пловидба; 
- Приврзување на бродови – видови јазли; 
- Маневрирање со брод; 
- Пловидба во денски и ноќни услови; 
- Инструменти  за навигација;  
- Пловидбени незгоди(видови и опрема за спасува-

ње); 
- Противпожарна заштита и употреба на противпо-

жарна опрема; 
- Внатрешни пловни патишта; 
- Обележување на брод (светла) и  звучни сигнали 

при дневна и ноќна пловидба; 
- Обележување на пловен пат и објекти за безбедна 

пловидба; 
- Регулирање на пловидбата во пристаништа, си-

дришта и зимовници; 
- Општо за сигнализацијата (меѓународен сигнален 

кодекс и телеграфија); 
 
б)  Прописи во внатрешна пловидба – усмен дел 
- Бродски исправи и книги; 
- Исправи на членовите на екипаж; 
- Здраствена способност на членови на екипаж; 
- Регистар на бродови постапка за запишување; 
- Должности на заповедник на брод; 
- Државна припадност и идентификација на брод; 
- Постапка во случај на пловидбена незгода; 
 
в) Градба на брод – усмен дел 
- Видови пловни објекти; 
- Главни делови и димензии на пловен објект; 
- Истиснина и носивост на пловен објект (пресмету-

вање); 
- Способност за пловидба; 
- Стабилност на пловен објект (прикажување со 

скица); 
- Уреди и опрема на брод (за сидрење, приврзува-

ње, влечење и туркање, навигација и кормиларење, на-
товарување и сместување товар); 

 
г) Метерологија – усмен дел 
- Мерење на воздушен притисок; 
- Влажност на воздух и мерење; 
- Мерење на насоката и брзината на ветер„ружа на 

ветрови“; 
- Видови облаци; 
- Општи хидролошки, хидрографски и пловни кара-

ктеристики на внатрешните пловни патишта; 
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д) Медицинска помош и заштита на животна среди-
на – усмен дел 

 - Давање медицинска помош; 
- Бродска аптека; 
- Прва помош во случај на крварење; 
- Прва помош во случај на скршеници; 
- Гушење  и труење со гас; 
- Здравствен дневник; 
- Заштита при работа на членови на екипаж на 

брод; 
- Заштита на патниците во случај на пловидбена 

незгода; 
- Заштита од загадување на животната средина; 
 
ѓ) Превоз  и претовар на терет – усмен дел 
- Видови на товар; 
- Сместување на товар на брод; 
- Заштита на товарот на бродот; 
- Начин на распоред на товарот на бродот. 
Звања за вршење работи во машински комплекс 
 
1. Машиноводач 
 
а)  Бродски мотори - усмен и писмен дел 
- Конструктивно и функционално поврзување на 

составните делови на моторот; 
- Работниот процес на 4-тактен дизел мотор со ди-

ректно вбризгување  на гориво во цилиндер; 
- Работниот процес на 4-тактен дизел мотор со  

вбризгување  на гориво во преткомора; 
- Двотактен дизел мотор; 
- Споредување на 4-тактен и 2-тактен дизел мотор; 
- Полнење  и празнење на цилиндер на 2-тактен ди-

зел мотор; 
- Вентил на вбризгување на гориво- видови и прин-

цип на работа; 
- Непотполно согорување на горивото; 
- Регулирање на количина на гориво која се вбриз-

гува во цилиндерот; 
- Уред за зголемување на јачина  на моторот; 
- Уред за контролирање на работата на моторот и 

заштита на моторот; 
- Системи за разладување на мотор; 
- Системи за подмачкување на мотор; 
- Погон и одржување на главните мотори; 
- Масла за подмачкување на моторот и нивните ос-

новни карактеристики; 
- Отстранување на хаварија на мотор и утврдување 

на причините за хаварија; 
- Подготовка и изведување генерална поправка на 

мотор; 
- Пресметување на резерви и потрошувачка на го-

риво и масла за подмачкување; 
б)  Бродска електроника – усмен дел 
- Кондензатори; 
- Напон, моќ и отпор; 
- Омов закон; 
- Отпорници – реостати; 
- Акомулатори; 
- Еднонасочна струја; 
- Геноратори на еднонасочна струја; 
- Елекромотори на еднонасочна струја: 

- Наизменична струја; 
- Јачина на наизменичната струја; 
- Генератори на наизменична струја; 
- Трофазен генератор на наизменична струја; 
- Електромотори на наизменична струја; 
- Трансформатори на наизменична струја; 
- Мерни инструменти; 
- Електрични инсталации; 
- Автоматизацијата во функција на безбеднос и за-

штита на електричните машини и електричната инста-
лација. 

 
в) Бродски помошни мотори и уреди – усмен дел 
- Поделба на помошните мотори според намената и 

видот на погон; 
- Вентилатори за промена на воздух во машинскиот 

комплекс; 
- Сепаратори за моторно масло,гориво и нечиста 

вода; 
- Терморегулатори-термостати,АКО-вентил; 
- Бродски разладни уреди; 
- Бродски инсталации; 
- Конструктивно и функционално познавање на по-

мошните машини и уреди; 
- Изведување на поправки на помошните машини. 
 
г)  Прописи во внатрешна пловидба – усмен дел 
- Бродски исправи и книги; 
- Исправи на членовите на екипаж; 
- Здраствена способност на членови на екипаж; 
- Регистар на бродови постапка за запишување; 
- Должности на заповедник на брод; 
- Државна припадност и идентификација на брод; 
- Постапка во случај на пловидбена незгода; 
 
д) Градба на брод – усмен дел 
- Видови пловни објекти; 
- Главни делови и димензии на пловен објект; 
- Истиснина и носивост на пловен објект (пресмету-

вање); 
- Способност за пловидба; 
- Стабилност на пловен објект(прикажување со ски-

ца); 
- Уреди и опрема на брод (за сидрење, приврзува-

ње, влечење и туркање, навигација и кормиларење, на-
товарување и сместување товар); 

ѓ) Медицинска помош и заштита на животна среди-
на – усмен дел 

- Давање медицинска помош; 
- Бродска аптека; 
- Прва помош во случај на крварење; 
- Прва помош во случај на скршеници; 
- Гушење  и труење со гас; 
- Здравствен дневник; 
- Заштита при работа на членови на екипаж на 

брод; 
- Заштита на патниците во случај на пловидбена 

незгода; 
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- Заштита од загадување на животната средина; 
Практичен испит се полага по предметите: Бродски 

мотори, Бродски помошни мотори и уреди, Бродска 
електроника, Медицинска помош и заштита на живот-
на средина, се полага на брод со сопствен механички 
двигател на пловен пат и додека бродот стои. 

 
2. Помошник на машиноводач 
 
а)  Бродски мотори - усмен и писмен дел 
- Конструктивно и функционално поврзување на 

составните делови на моторот; 
- Работниот процес на 4-тактен дизел мотор со ди-

ректно вбризгување  на гориво во цилиндер; 
- Работниот процес на 4-тактен дизел мотор со  

вбризгување  на гориво во преткомора; 
- Двотактен дизел мотор; 
- Споредување на 4-тактен и 2-тактен дизел мотор; 
- Полнење  и празнење на цилиндер на 2-тактен ди-

зел мотор; 
- Вентил на вбризгување на гориво- видови и прин-

цип на работа; 
- Непотполно согорување на горивото; 
- Регулирање на количина на гориво која се вбриз-

гува во цилиндерот; 
- Уред за зголемување на јачина  на моторот; 
- Уред за контролирање на работата на моторот и 

заштита на моторот; 
- Системи за разладување на мотор; 
- Системи за подмачкување на мотор; 
- Погон и одржување на главните мотори; 
- Масла за подмачкување на моторот и нивните ос-

новни карактеристики; 
- Отстранување на хаварија на мотор и утврдување 

на причините за хаварија; 
- Подготовка и изведување генерална поправка на 

мотор; 
- Пресметување на резерви и потрошувачка на го-

риво и масла за подмачкување; 
 
б)  Бродска електроника – усмен дел 
- Кондензатори; 
- Напон, моќ и отпор; 
- Омов закон; 
- Отпорници – реостати; 
- Акомулатори; 
- Еднонасочна струја; 
- Геноратори на еднонасочна струја; 
- Елекромотори на еднонасочна струја: 
- Наизменична струја; 
- Јачина на наизменичната струја; 
- Генератори на наизменична струја; 
- Трофазен генератор на наизменична струја; 
- Електромотори на наизменична струја; 
- Трансформатори на наизменична струја; 
- Мерни инструменти; 
- Електрични инсталации; 

- Автоматизацијата во функција на безбеднос и за-
штита на електричните машини и електричната инста-
лација. 

 
в) Бродски помошни мотори и уреди – усмен дел 
- Поделба на помошните мотори според намената и 

видот на погон; 
- Вентилатори за промена на воздух во машинскиот 

комплекс; 
- Сепаратори за моторно масло,гориво и нечиста 

вода; 
- Терморегулатори-термостати,АКО-вентил; 
- Бродски разладни уреди; 
- Бродски инсталации; 
- Конструктивно и функционално познавање на по-

мошните машини и уреди; 
- Изведување на поправки на помошните машини. 
 
г)  Прописи во внатрешна пловидба – усмен дел 
- Бродски исправи и книги; 
- Исправи на членовите на екипаж; 
- Здраствена способност на членови на екипаж; 
- Регистар на бродови постапка за запишување; 
- Должности на заповедник на брод; 
- Државна припадност и идентификација на брод; 
- Постапка во случај на пловидбена незгода; 
 
д) Градба на брод – усмен дел 
- Видови пловни објекти; 
- Главни делови и димензии на пловен објект; 
- Истиснина и носивост на пловен објект (пресмету-

вање); 
- Способност за пловидба; 
- Стабилност на пловен објект(прикажување со ски-

ца); 
- Уреди и опрема на брод (за сидрење, приврзува-

ње, влечење и туркање, навигација и кормиларење, на-
товарување и сместување товар); 

ѓ) Медицинска помош и заштита на животна среди-
на – усмен дел 

- Давање медицинска помош; 
- Бродска аптека; 
- Прва помош во случај на крварење; 
- Прва помош во случај на скршеници; 
- Гушење  и труење со гас; 
- Здравствен дневник; 
- Заштита при работа на членови на екипаж на 

брод; 
- Заштита на патниците во случај на пловидбена 

незгода; 
- Заштита од загадување на животната средина. 
Практичен испит се полага по предметите: Бродски 

мотори, Бродски помошни мотори и уреди, Бродска 
електроника, Медицинска помош и заштита на живот-
на средина, се полага на брод со сопствен механички 
двигател на пловен пат и додека бродот стои. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
3110. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Банско - 
Општина Струмица. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Банско, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-16986/1 
26 ноември 2008 година           Директор,  
              Скопје                Љупчо Георгиевски, с.р. 

______________ 
3111. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Морани - Општина Студеничани. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Морани, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
        Бр. 09-16987/1   
26 ноември 2008 година                   Директор,  
            Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р.  

3112. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НA ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Орешани - Општина Зелениково. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Орешани, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-16988/1 
27 ноември 2008 година              Директор,  
              Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3113. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Катланово- Општина Петровец. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
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за КО Катланово, востановен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-16989/1 
27 ноември 2008 година           Директор,  
              Скопје                Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3114. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Рожден – Општина 
Кавадарци. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Рожден, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-16990/1 
27 ноември 2008 година             Директор,  
              Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3115. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Степанци – Оп-
штина Чашка. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Степанци, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-16991/1 
26 ноември 2008 година            Директор,  
              Скопје                Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3116. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина М`гленце - Оп-
штина Старо Нагоричане. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот 
ден од денот на објавувањето на ова решение во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО М`гленце, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-16992/1 
26 ноември 2008 година            Директор,  
              Скопје                Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3117. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Цветишница - Оп-
штина Старо Нагоричане. 
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Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Цветишница, востановен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-16993/1 
26 ноември 2008 година             Директор,  
              Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
3118. 

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 
став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008 и 
98/2008), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
14.11.2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 
111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004, 30/2006, 
137/2006, 26/2007, 132/2007, 59/2008, 64/2008 и 
128/2008), во член 47 по став 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

„Лекарот може да пропишува рецепти за 90 дена со 
означен датум на рецептот соодветно за секој месец“. 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност 
од Министерот за здравство. 

 
Бр. 02-23012/3                         Управен одбор 

14 ноември 2008 година                 Претседател, 
      Скопје                            Снежана Костадиноска-Милошеска, с.р. 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
3119. 

Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 
став 2 и член 88 став 1 од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македонија, 
бр. 113/2007), директорот на Управата за ветеринарст-
во, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ 
ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТ-
КИ И ЕМБРИОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСТО, 
ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО 
ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ 

 
I. Во Решението за забрана на увоз во Република 

Македонија и транзит преку територијата на Република 
Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе 
за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, 
свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпа-
доци по потекло од домашни и диви чапункари 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/2008), Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој 
е составен дел на ова решение. 

II. На пратките кои потекнуваат од земјите и тери-
ториите наведени под точка 3. Бразил, BR-1 од 
Прилог 3 од Решението за забрана на увоз во 
Република Македонија и транзит преку територијата 
на  Република Македонија на живи домашни и диви 
чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни 
клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, про-
изводи, суровини и отпадоци по потекло од домашни 
и диви чапункари („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 130/2008), чиј увоз е веќе одобрен, 
или кои се веќе на пат, ќе им биде дозволен увоз до 14 
јануари 2009 година“. 

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 11-12691/4 

27 ноември 2008 година                        Директор, 
        Скопје                      Дејан Рунтевски, с.р. 
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