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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

1713. 
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 ПО ПО-
ВОД 2-РИ АВГУСТ 2008 ГОДИНА - НАЦИОНАЛ-

НИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА  

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. Миле Тодос Младеновски, од Куманово 
2. Гајур Ќемал Муслиу, од с. Форино 
3. Марјан Стоимен Митовски, од с. Конопница 
4. Вејсел Демир Демиров, од Штип 
5. Илија Драган Драганов, од Велес 
6. Озбај Џевџет Зурапов, од Кочани 
7. Свето Ефтим Симоновски, од Куманово 
8. Срѓан Свето Симоновски, од Куманово 
9. Игор Донче Варадинов, од Штип 
10. Тоше Трајчо Трифунов, од Штип 
11. Благој Димитар Паќетов, од Гевгелија 
12. Влатко Боне Стојанов, од Скопје 
13. Горан Сретен Стоиловски, од с. Илиово 
14. Ивица Ристо Кочев, од Струмица 
15. Сејхан Музафер Демироски, од Прилеп 
16. Ѓорѓија Јован Димовски, од с. Ботун 
17. Сашко Илија Андовски, од Велес 
18. Садетин Шабан Шабаноски, од Прилеп 
19. Игорче Цветан Симоноски, од Прилеп 
20. Сејдин Идриз Ахмеди, од Гостивар 
21. Абдула Селим Садики, од Скопје 
22. Блаже Боше Бошев, од с. Росоман 
23. Борко Јован Неделкоски, од с. Зелениково 
24. Владимир Кирил Каневчев, од Охрид 
25. Војо Кољо Митев, од Богданци 
26. Кристијан Златко Русев, од Тетово 
27. Трпе Благоја Петковски, од Скопје 
28. Џељадин Ќахил Мамуди, од Тетово 
29. Златко Живко Милошевски, од с. Туденце 
30. Блаже Стојко Максимовски, од Крива Паланка 
31. Зоранчо Симо Кековски, од с. Могила 
32. Сабедин Ружди Сулејмани, од с. Мала Речица. 
 

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. Али Авдираим Сулејмани од Гостивар, во траење 

од 7 месеци 
2. Санде Станко Јованов од Штип, во траење од 6 

месеци 
3. Сервет Рефет Махмуди од Копаница, во траење 

од 6 месеци 
4. Афизе Ќерим Заими, од с. Раковец, во траење од 

10 месеци 
5. Горан Благој Талевски од с. Добрушево, во трае-

ње од 7 месеци 
6. Драги Душко Коцевски од Скопје, во траење од 6 

месеци 
7. Енис Енвер Бајрам од Скопје, во траење од 6 месеци 
8. Кристијан Лазо Коцев од с. Чифлик, во траење од 

8 месеци 
9. Наипа Асан Муртези од с. Орланци, во траење од 

6 месеци 
10. Новка Зоран Стојановска од Куманово, во трае-

ње од 6 месеци 
11. Мирослав Ѓуро Јакимовски од Скопје, во трае-

ње од 8 месеци 

12. Ристо Коста Зарапчиев од Скопје, во траење од 
6 месеци 

13. Фаредин Ферад Абази од с. Челопек, во траење 
од 6 месеци 

14. Игор Благоја Ѓикоски од Струга, во траење од 6 
месеци 

15. Зоран Атанас Ѓурчиноски од с. Лешани, во трае-
ње од 6 месеци 

16. Љубен Павле Мицкоски од Битола, во траење од 
6 месеци 

17. Сашко Бошко Лазаревски од Велес, во траење 
од 4 месеци 

18. Славчо Атанас Ангелов од Велес, во траење од 
6 месеци 

19. Атанас Михајло Јаневски од с. Нижополе, во 
траење од 6 месеци 

20. Ѓунај Екрем Ракипов од Битола, во траење од 6 
месеци 

21. Жарко Ванчо Коцев од Штип, во траење од 6 
месеци 

22. Лепосава Мирко Костова од Скопје, во траење 
од 6 месеци 

23. Методи Борис Чурлинов од Гевгелија, во трае-
ње од 4 месеци 

24. Благој Илчо Велков од Кочани, во траење од 10 
месеци 

25. Гоце Фиданчо Серафимов од с. Таринци, во тра-
ење од 8 месеци 

26. Драган Вито Боневски од Скопје, во траење од 5 
месеци 

27. Јоцо Благој Соколов од Кочани, во траење од 6 
месеци 

28. Киро Ѓорги Темелков од Куклиш, во траење од 
6 месеци 

29. Мумин Нијази Бајрами од с. Одри, во траење од 
6 месеци 

30. Стојан Трајан Илачов од с. Рич, во траење од 6 
месеци 

31. Спасо Божин Ристов од Радовиш, во траење од 
6 месеци 

32. Драги Методија Петровски од Битола, во траење 
од 1 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
       Бр. 07-583                       Претседател 
24 јули 2008 година        на Република Македонија, 
         Скопје             Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1714. 

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 ослободува од извршување на неиздр-

жаниот дел од казната затвор осуденото лице: 
1. Благојче Мито Стевановски, од Скопје.  

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 
1. Стојна Бранко Бојкова од с. Ногаевци, во траење 

од 3 месеци 
2. Влатко Димитрија Петрески од Прилеп, во трае-

ње од 8 месеци. 
III 

Извршувањето на казната затвор му се замени со 
условна осуда за време од 3 години на осуденото лице: 
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1. Ѓорѓи Благој Атанасов од с. Еднокуќево, во трае-
ње од 1 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
       Бр. 07-585                        Претседател 
24 јули 2008 година             на Република Македонија, 
         Скопје             Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1715. 

Врз основа на член 57 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007 и 82/2008), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 јули 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Фондот за здравствено осигурување 

на Македонија се именува Јанез Јелникар, магистер по 
бизнис и администрација во финансиите и маркетинг. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 33-3663/1     Заменик на претседателот 
21 јули 2008 година     на Владата на Република  
         Скопје             Македонија, 
         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1716. 

Врз основа на член 57 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007 и 82/2008), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 јули 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Фондот за здравствено осигурува-

ње на Македонија се именува Георги Тренкоски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 33-3665/1     Заменик на претседателот 
21 јули 2008 година     на Владата на Република  
         Скопје             Македонија, 
         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1717. 

И С П Р А В К А 
На Решението за разрешување и именување член на 

Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на прет-
приемништвото (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 82/2008). 

Во Решението за разрешување и именување член на 
Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претпри-
емништвото (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 82/2008) во точката два на решението се врши исправка, 
наместо “Петровска“, треба да стои “Патровска“. 

 
Од Владата на Република Македонија 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1718. 

Врз основа на член 22 став 2 од  Законот за трговија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2004, 
128/2006 и 63/2007), министерот за економија донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРО-

СТОРИИ ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за минимално-техничките услови 

за деловните простори и простории во кои се врши тр-
говија (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 21/04, 54/04,79/04 и 70/07), во членот 19 став 1 во 
алинеја 2 по зборовите: “течни горива“ се додаваат  
зборовите “со кои врши промет”. 

Во алинеја 3 по зборот “меурчиња” се додаваат зборо-
вите “за апаратите кои поседуваат контролно стакло”.  
 

Член 2 
Членот 22 се менува и гласи: 
 

“Член 22 
Увозникот на нафтени деривати кој врши увоз за 

сопствените бензински станици, без разлика дали истите 
се наменети за трговија на мало или за интерна употре-
ба, покрај општите услови пропишани со овој правил-
ник, треба да ги исполнува и условите од член 19 на овој 
правилник, при што минималната зафатнина на резерво-
арите треба да биде 10 м3 за течен нафтен гас (ТНГ), од-
носно 20м3 по дериват за останатите деривати. 

Увозникот на нафтени деривати кој врши и тргови-
ја на големо со нафтени деривати, покрај општите ус-
лови пропишани со овој правилник, треба да располага 
и со посебен склад. 

Складот од став 2 на овој член треба да ги исполну-
ва следните услови: 

1) минимална зафатнина на резервоарот да е  50 м3  
за течен нафтен гас (ТНГ), односно 100м3 по дериват 
за останатите деривати 

2) резервоарите да бидат на едно место оградени со 
ограда и влез и излез и да не бидат поврзани со бензин-
ската станица. 

Вршителот на дејност складирање на нафта и на-
фтени деривати, покрај општите услови пропишани со 
овој правилник, треба да располага и со посебен склад 
кој треба да ги исполнува следните услови: 

1) минимална зафатнина на резервоарот да е 200 
м3 за течен нафтен гас (ТНГ), односно 1000м3 по дери-
ват за останатите деривати 

2) резервоарите да бидат на едно место оградени 
со ограда и влез и излез и да не бидат поврзани со бен-
зинската станица 

3) да има вага со неавтоматско функционирање од 
класата на точност (III) за прием на нафтени деривати. 
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Складовите од ставовите 2, 3 и 4 на овој член треба 
да ги исполнуваат техничките прописи за складирање-
то и преточувањето на горивото утврдени со закон или 
друг пропис.“ 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 10-617/26 
15 јули 2008 година            Министер,  

   Скопје                           Вера Рафајловска, с.р. 
___________ 

1719. 
Врз основа на член 23-б став 6 од Законот за трговија 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.16/04, 
128/06, 63/07 и 88/08) министерот за економија донесе 

                                                                                                 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ НА 
ПРОДАЖНИОТ ОБЈЕКТ ВО КОЈ СЕ ВРШИ ПРО-
ДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ,  ФОРМА-
ТА,СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕН-
ЦАТА И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ  

И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минимално тех-

ничките услови за продажниот објект во кој се врши 
продажба на алкохолни пијалоци, формата, содржината 
и образецот на лиценцата и формата, содржината и на-
чинот на водење на регистарот за издадени и одземени 
лиценци. 

Член 2 
Посебниот продажен објект за продажба на алко-

холни пијалоци и посебно издвоениот дел во простори-
ја од продажниот објект кој е посебно обезбеден, по-
крај минимално техничките услови за деловните про-
стори и простории во кои се врши трговија утврдени со 
Правилникот за минимално техничките услови за де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр 21/04; 
54/04; 79/04 и 70/0) треба да ги исполнуваат и мини-
мално техничките услови утврдени со овој правилник. 

 
Член 3 

Посебниот продажен објект за продажба на алко-
холни пијалоци треба да биде опремен со посебни ра-
фтови за одделните видови на алкохолни пијалоци. 

  
Член 4 

Продажбата на алкохолни пијалоци може да се вр-
ши и во посебно издвоен дел од просторијата од про-
дажниот објект кој е соодветно обезбеден, при што 
треба да се  исполнети следниве услови: 

- посебниот дел од просторијата кој е наменет за 
продажба на алкохолни пијалоци да биде опремен со 
рафтови и да биде физички одвоен од делот за продаж-
ба на безалкохолни пијалоци и други прехрамбени 
и/или непрехранбени производи, и 

- посебниот дел од просторијата кој е наменет за 
продажба на алкохолни пијалоци да може да се заклу-
чи и/или на друг начин да се ограничи пристапот на 
потрошувачите по 19 часот. 

 
Член 5 

Лиценцата за продажба на алкохолни пијалоци се изда-
ва на образец со формат А-4, на специјална хартија со сива 
боја и го содржи: грбот на Република Македонија, и 

следниот текст „Република Македонија„ под него 
„Министерство за економија„ „лиценца за продажба на 
алкохолни пијалоци„ „на трговецот”, под него „со деловно 
седиште на трговецот на мало„ под него „адреса на 
продажниот објектот„, под него „Лиценцата важи за 
период од две години.„„регистарски број, датум и место на 
издавање- Скопје„ „место за печат„ „министер„ и „потпис„.  

Образецот на лиценцата е даден во прилог 1, кој е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 6 

Регистерот на издадени и одземени лиценци за про-
дажба на алкохолни пијалоци се  води во укоричена 
книга со димензии 430 х 300 мм која се состои од еви-
денциски листови. 

На насловната страна на корицата од Регистерот на 
издадени и одземени лиценци за продажба на алкохол-
ни пијалоци во левиот горен агол е отпечатен текст 
“Република Македонија”  “Министерство за економи-
ја”, а во средината “Регистер на издадени и одземени 
лиценци за продажба на алкохолни пијалоци”.  

 
Член 7 

Евиденцискиот лист од Регистерот на издадени и 
одземени лиценци за продажба на алкохолни пијалоци 
ги содржи следните рубрики: 

-  реден број; 
-  архивски број и датум на барањето за издавање на 

лиценцата; 
- регистарски број и датум на издавање на лиценцата; 
- назив на трговецот на мало на кого е издадена ли-

ценцата и единствен матичен број на субјектот; 
- деловно седиште на трговецот и адреса на про-

дажниот објект; 
- број и датум на решението за одземање на лицен-

цата; 
- телефон; и 
- забелешка. 
Образецот на Регистерот на издадени и одземени 

лиценци за продажба на алкохолни пијалоци е даден во 
Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник. 

Во евиденциските листови од Регистерот на издаде-
ни и одземени лиценци за продажба на алкохолни пија-
лоци се впишуваат и сите промени што ќе настанат по 
извршеното запишување. 

 
Член 8 

Секој евиденциски лист од  Регистерот на издадени 
и одземени лиценци за продажба на алкохолни пијало-
ци од член 7 на овој правилник  има реден број со рас-
течка големина. 

Пред почетокот на водење на Регистерот на издадени 
и одземени лиценци за продажба на алкохолни пијалоци 
на последниот евиденциски лист на регистерот, се 
забележува вкупниот број на листовите што ги содржи и 
се заверува со печат на Министерството за економија и 
потпис на овластеното лице што го води регистарот. 

 
Член 9 

Регистерот на издадени и одземени лиценци за про-
дажба на алкохолни пијалоци се води во пишана и во еле-
ктронска форма. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 10-5826/1 
24 јули 2008 година                Министер,  

  Скопје                          Вера Рафајловска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1720. 

Врз основа на член 90 од Законот за лековите и ме-
дицинските помагала ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 106/2007), министерот за здравство 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ,СОДРЖИНА-
ТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НЕ-
САКАНИТЕ РЕАКЦИИ НА ЛЕКОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА 

ФАРМАКОВИГИЛАНЦА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на прија-

вување, содржината на образецот за пријавување на не-
саканите реакции на лековите, како и начинот на орга-
низација на системот на фармаковигиланца. 

  
Член 2 

Одделни поими употребени во овој правилник го 
имаат следново значење:  

1) "Фармаковигиланца" е систем кој се применува 
за откривање, собирање, следење, процена и обезбеду-
вање на соодветност на новите податоци за безбедно-
ста на лекот и на односот ризик/корист во врска со 
употребата на лекот или неговата  интеракција со дру-
ги лекови;  

2) "Несакана реакција" на лек е секој несакан и 
штетен одговор на лекот што се јавува при употреба на 
лекот според пропишаниот начин на употреба или при 
примена на било која доза на лекот во текот на клинич-
ко испитување; 

3) "Сериозна несакана реакција" е секоја несакана ре-
акција што предизвикува смрт, закана по животот, задржу-
вање на пациентот во болница или продолжување на пре-
стојот во болница, траен или значителен хендикеп/неспо-
собност или конгенитална аномалија/ вроден дефект; 

4)  "Неочекувана несакана реакција" e секоја нео-
чекувана и несакана реакција чија природа, тежина и 
исход не е во согласност со збирниот извештај на осо-
бините на лекот или не се опишани во брошурата на 
испитувачот; 

5) "Несакан настан" e несакана појава која се слу-
чила за време на примената на лекот и за која причин-
ско-последичната врска со примената на лекот не мора 
да биде докажана;  

6) "Сериозен  несакан настан" е секој неочекуван 
настан кој има за последица смрт,  закана по животот, 
задржување на пациентот во болница или продолжува-
ње на престојот во болница, траен или значителен хен-
дикеп/неспособност или конгенитална аномалија/ вро-
ден дефект; 

7) "Интеракција" е промена во фармакокинетските 
и фармакодинамските особини на лекот предизвикани 
со истовремена примена на друг лек, храна или некои 
други супстанции; 

8) "Суспектен лек" е секој лек за кој постои сом-
неж дека предизвикал несакана реакција или интерак-
ција;  

9) "Клиничко испитување на лек" е испитување 
што се врши на луѓе со цел на утврдување или потвр-
дување на клиничките, фармаколошките, фармакоди-
намските дејства на еден или повеќе испитувани леко-
ви, или на идентификација на секоја реакција на еден 
или повеќе испитувани лекови, испитување на апсорб-
цијата, дистрибуцијата, метаболизмот и излачувањето 
на еден или повеќе лекови, а со цел за утврдување на 
неговата безбедност, односно ефикасност;  

10)  "Постмаркетиншко интервенциско клиничко 
испитување на лек" е испитување во кое лекот се при-
менува согласно со условите наведени во одобрението 
за ставање на лекот во промет, а за кое се потребни до-
полнителни дијагностички процедури, како и процеду-
ри за следење кои се дефинирани во протоколот за кли-
ничкото испитување на лекот; 

11)  "Постмаркетиншко неинтервенциско клиничко 
испитување на лек" (фармакоепидемиолошко испитува-
ње) е испитување во кое лекот се применува согласно со 
условите наведени во одобрението за ставање на лекот во 
промет каде што изборот на пациенти не е однапред утвр-
ден со протоколот за клиничкото испитување и спаѓа во 
рутинската пракса на вообичаениот начин на лекување, со 
тоа што препишувањето на лекот е јасно одвоено од одлу-
ката пациентот да се вклучи во испитувањето. Дополни-
телни дијагностички процедури или процедури на следе-
ње не се применуваат, а добиените резултати се анализи-
раат со епидемиолошки методи;  

12)  "Периодичен извештај за безбедноста на лекот" 
(во натамошниот текст: PSUR)  e опсежен извештај да-
ден од носителот на одобрението и претставува доку-
мент кој содржи детални податоци за безбедноста на 
лекот, како и оцена за односот ризик/корист;  

13) "Меѓународен датум на раѓање на лекот" (во на-
тамошниот текст: IBDs) е датумот на правото одобре-
ние за ставање на новиот лек во промет, а треба да го 
добие секој носител на одобрението во било која земја 
во светот; 

14) "Датум на заклучување на податоци" (во натамош-
ниот текст: DLP) е датум на прекинување на внесувањето 
на податоците што се обработуваат за периодичниот изве-
штај за безбедноста на лекот, а се темели на IBDs и вооби-
чаено се однесува на период од шест месеци; 

15) "Злоупотреба на лек" е секоја постојана или по-
времена, намерна, прекумерна употреба на лекот, про-
пратена со штетни физички или психофизички ефекти;  

16)  "Неодобрена примена на лек" е секоја примена на 
лек во тераписка индикација, доза или начин на употреба 
што не се наведени во одобрениот збирен извештај на осо-
бините на лекот односно што не се одобрени;  

17)  "Спонтано пријавување" e доброволно пријаву-
вање на несаканите реакции на лековите во прометот, 
кои се појавиле во текот на употребата на лекот. Спон-
таното пријавување го вршат здравствените установи и 
здравствените работници;  
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18)  "Задолжително пријавување" e пријавување на 
сериозните несакани реакции на лекот, забележани во 
текот на клиничкото испитување или во периодот по 
добивањето на одобрението. Задолжителното пријаву-
вање, во смисла на овој правилник, го врши производи-
телот на лекот, спонзорот на клиничкото испитување, 
истражувачот, односно одговорната организација во 
која се спроведува клиничкото испитување (во ната-
мошниот текст: подносител на барањето), како и носи-
телот на одобрението; 

19)  "Нов лек" е лек што се употребува помалку од 
пет години, односно лек што се употребува подолго 
време и има нов начин на примена или нова индикаци-
ја;  

20)  "Протокол на клиничкото испитување" е доку-
мент што ги содржи целите, планот, методологијата на 
испитувањето, начинот на обработка на податоците и 
организацијата на клиничкото испитување согласно на-
соките на добрата клиничка пракса во клиничките ис-
питувања.  

 
Член 3 

Oрганизирање и следење на начинот на собирање и 
проценка на несаканите реакции на лековите, обрабо-
тка и проценка на добиените податоци за безбедноста 
на лековите се врши од страна на Агенцијата за лекови 
(во натамошниот текст: Агенција), преку Национален 
центар за следење на несакани реакции на лекови (во 
натамошниот текст: Национален центар за фармакови-
гиланца).  

 
II. ФАРМАКОВИГИЛАНЦА ВО КЛИНИЧКО  

ИСПИТУВАЊЕ НА ЛЕК 
 

Член 4 
Од страна на подносителот на барањето за клинич-

ко испитување на лек (во натамошниот текст: подноси-
тел на барањето) за кој е добиена дозвола за спроведу-
вање на клиничкото испитување или за постмаркети-
шкото интервенциско клиничко испитување се прија-
вуваат до Националниот центар за фармаковигиланца: 

1) сериозни, неочекувани несакани реакции на ле-
кот што се случиле во текот на клиничкото испитува-
ње; 

2) сериозни, очекувани несакани реакции на лекот 
што се случиле во текот на клиничкото испитување, а 
кои имаат  зголемена инциденца на јавување (што е 
клинички значајна); 

3) сериозна опасност за пациентот што се манифе-
стира во текот на клиничкото испитување на лекот (на 
пр: недостаток на ефикасност на лекот кај пациенти со 
заболување ризично по животот); 

4) сериозни, неочекувани несакани реакции на ле-
кот што е употребен како активна контрола, за кои се 
известува и носителот на одобрението за ставање во 
промет во Република Македонија. 

Ако мултицентрично клиничко испитување се 
спроведува и во Република Македонија, од страна на 

подносителот на барањето се пријавуваат несаканите 
реакции на лекот од став 1 од овој член кои се појавиле 
во било која од земјите во кои се спроведува клиничко-
то испитување.  

 
Член 5 

Сериозните, неочекувани несакани реакции  што се 
случиле за време на клиничкото испитување на лекот и 
имаат смртен исход или претставуваат закана по живо-
тот, од страна на подносителот на барањето веднаш се 
пријавуваат до Агенцијата, Националниот центар за 
фармаковигиланца и Етичката комисија, а најдоцна 24 
часа од првичното сознание (во натамошниот текст: 
иницијална пријава). 

Пријавувањето од страна на подносителот на бара-
њето се врши со доставување на следна пријава (во на-
тамошниот текст: целосна пријава), најдоцна во рок од 
седум дена од денот на доставување на пријавата од 
став 1 од овој член, до Националниот центар за фарма-
ковигиланца.  

Сериозните, неочекувани несакани реакции што не-
маат смртен исход или не претставуваат закана по жи-
вотот, од страна на подносителот на барањето се прија-
вуваат најдоцна во рок од 15 дена од денот на првото 
известување за ваквата несакана реакција, до Нацио-
налниот центар за фармаковигиланца.  

Подносителот на барањето до Националниот цен-
тар за фармаковигиланца еднаш годишно доставува 
периодичен извештај за сите несакани реакции забеле-
жани во текот на клиничкото испитување на лекот, а 
по завршувањето на клиничкото испитување завршен 
извештај за безбедноста на испитуваниот лек.  

 
Член 6 

Иницијалната пријава од член 5 став 1 од овој пра-
вилник ги содржи најмалку следниве податоци:  

1) идентификациска ознака за пациентот (испита-
никот) и негови иницијали; 

2) интернационално незаштитено име (INN) на ле-
кот; 

3) манифестирана несакана реакција; 
4) идентификациска ознака за клиничко испитува-

ње и 
5) назив и адреса на подносителот на барањето. 
 

Член 7 
Целосната пријава од член 5 став 2 од овој правил-

ник ги содржи податоците за:  
1) клиничкото испитување: идентификациска озна-

ка за клиничкото испитување (број на протокол), најз-
начајните податоци за клиничкото испитување (пр: фа-
за и цел на испитувањето, испитуваниот лек, индика-
ција), број на одобрението; 

2) пациентот односно испитаникот: иницијали, 
идентификациона ознака (шифра), возраст, пол, телес-
на тежина, висина, држава; 

3) суспектниот лек: меѓународно незаштитено име 
(INN), односно заштитеното име на лекот, број на се-
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рија, индикација, фармацевтска форма и јачина, режим 
на дозирање, начин на примена, датум и време на от-
почнување и завршување со употребата на лекот; 

4) несаканата/ите реакција/и; 
5) истовремената употреба на други лекови, вклу-

чително и лекови што се издаваат без рецепт (традици-
онални и хомеопатски лекови), диететски производи и 
друго, со исти податоци како и за суспектниот лек; 

6) испитувачите: име и презиме, број на телефон, 
занимање и специјализација, потпис и датум на прија-
вата и 

7) подносителот на барањето: назив и адреса, дату-
мот на првото пријавување на сериозните неочекувани 
несакани реакции до спонзорот.  

 
Член 8 

За несаканата/ите реакција/и од член 7 точка 4) од 
овој правилник се наведуваат следните податоци:  

1) детален опис на сите реакции (знаци и симпто-
ми) со наведување на местото на манифестација, сери-
озноста и на критериумите врз основа на кои реакција-
та се смета за сериозна, а кога е тоа можно треба да се 
наведе и специфична дијагноза (MKБ-10) за манифе-
стираната реакција; 

2) датум и време на почетокот и крајот на реакци-
јата; 

3) симптоматска терапија и други мерки превземе-
ни поради манифестираната несакана реакција; 

4) информации за присуство или отсуство на неса-
кани реакции по прекинот на употребата на лекот и по 
повторната употреба на истиот;  

5) информации за исходот на манифестираната реак-
ција (смртен исход со податоци за причината за смрта, ко-
ментар за причинско - последичната поврзаност со сус-
пектниот лек и наодите “postmortem“ - кога се достапни, 
трајно оштетување, задржување на пациентот во болница 
или продолжување на престојот во болница, ризик по жи-
вотот или опоравување без последици) и  

6) информации значајни за проценка на несаканата 
реакција (пр: историја на болеста, лабораториски ре-
зултати и наоди од дијагностички испитувања, алерги-
ја, бременост, злоупотреба на лекови или алкохол, фа-
милијарна анамнеза. 

 
III. ФАРМАКОВИГИЛАНЦА НА ЛЕКOВИТЕ ВО 

ПРОМЕТ 
 

Член 9 
Од страна на здравствените установи и здравстве-

ните работници до Националниот центар за фармако-
вигиланца се пријавуваат сите:  

1) несакани реакции на нов лек или во случај на 
сомневање за несакании реакции, како и реакциите 
што не се сериозни;  

2) сериозни и неочекувани, несакани реакции на 
лек (дури и ако не се од сериозен карактер) што е во 
употреба повеќе од пет години или во случај на сомне-
вање на овие реакции; 

3) информации за зголемена инциденца на мани-
фестација на очекуваната реакција, клинички значајни 
интеракции, злоупотреби на лек, предозирање, приме-
на за време на бременост и доење, недостаток на ефи-
касност, како и информација за медицинска грешка. 

Во случаите од став 1 точка 3) од овој член доволно 
е да постои само сомневање дека употребениот лек мо-
жеби предизвикал несакана реакција кај пациентот.  

 
Член 10 

Во јавноста информација која се однесува на фар-
маковигиланцата на својот лек може да биде дадена од 
страна на носителот на одобрението по претходно до-
биено одобрение од Агенцијата. 

Инфорамциите за фармаковигиланцата од став 1 од 
овој член, треба да бидат обејктивни, односно да нема-
ат пристрасен карактер (необјективен).  
 

Член 11 
Несаканите реакции на лекот, односно сомневањето за 

несаканата реакција на лекот, од страна на здравствените 
установи и здравствените работници се пријавува со до-
ставување на пријава за несакани реакции на лекови, на 
образец што е составен дел на овој правилник. 

 
Член 12 

Пријавата за несакани реакции на лекови содржи 
податоци за:  

1) пациентот (иницијали, возраст и пол) и несака-
ната реакција (датум на почеток на реакцијата, опис на 
клиничката манифестација,  исход и евентуалното ле-
кување, поврзаност помеѓу несаканата реакција и сус-
пектниот лек); 

2) суспектниот лек (заштитено име и меѓународно 
незаштитено име, фармацевтска форма, јачина, поеди-
нечна и дневна доза, начин/и на употреба, индикација 
за употреба, датум на терапијата од/до, времетраење на 
терапијата) и текот на несаканата реакција при прекин 
и/или повтрона употреба на суспектниот лек; 

3) истовремена употреба на друг/и лек/ови со да-
тум на почеток на употребата и историја на пациентот; 

4) производителот на суспектниот лек (име и др-
жава, број на серија) и подносителот на пријавата (да-
тум на пријавување, извор и тип на пријава, име и пре-
зиме, контакт телефон, занимање). 

 
Член 13 

Податоците за лицето кое ја поднело пријавата за неса-
кана реакција на лек, и податоците за пациентот, согласно 
закон се сметаат како класифицирана информација.  

 
IV. НАЧИН НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ 
НА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА НА ЛЕКOВИТЕ 

 
Член 14 

Системот за собирање на нови податоци за безбед-
носта на лекот, оценување на несаканите реакции и на-
стани, информирање за интеракциите и злоупотребата 
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на лековите и предлагање на соодветни мерки што тре-
ба да се превземат во периодот на важност на одобре-
нието за ставање на лек во промет или во текот на 
спроведување на клиничкото испитување на лекот се 
врши од страна на Националниот центар за фармакови-
гиланца, кој согласно закон го воспоставува и одржува 
системот на фармаковигиланца.  

 
Член 15 

Националниот центар за фармаковигиланца во вр-
шење на работите од член 14 на овој правилник ги 
спроведува следните активности: 

1) собира, обработува и проценува податоци за неса-
каните реакции на лековите и несаканите настани поврза-
ни со употебата на лековите во текот на клиничкото испи-
тување или во прометот на лекот, односно во постмарке-
тиншкото интервенциско клиничко испитување на лекот, 

2) обработува и проценува периодични извештаи 
за безбедноста на лековите, што ги добива од носите-
лот на одобрението за ставање на лек во промет; 

3) собира, обработува и проценува податоци од 
постмаркетиншкото неинтервенциско клиничко испи-
тување на лекот (фармако-епидемиолошко испитува-
ње), што ги добива од носителот на одобрението за ста-
вање на лек во промет; 

4) го известува носителот на одобрението за става-
ње на лек во промет за сериозните несакани реакции на 
лекот и тоа веднаш, а најдоцна 15 дена од датумот на 
приемот на овие информации; 

5) ја известува Агенцијата и здравствените работни-
ци за сериозните несакани реакции на лекот и за значајни-
те промени во безбедноста на лекот и тоа веднаш, а нај-
доцна 15 дена од датумот на прием на овие информации; 

6) ги поттикнува здравствените работници да ги 
пријавуваат несаканите настани и несаканите реакции 
на лековите, односно сомневањето за нив; 

7) одржува база на податоци од информациите со-
брани во системот на фармаковигиланца што се до-
стапни на јавноста и на надлежните органи во земјата и 
во странство; 

8) разменува информации собрани во системот на 
фармаковигиланца со надлежните органи за фармако-
вигиланца во други земји. 

Од страна на Националниот центар до Агенцијата 
се доставува извештај за пријавените несакани реакции 
на лековите на секои три месеци и годишен извештај за 
пријавените несакани реакции на лековите.  

 
Член 16 

Врз основа на собраните податоци за несаканите 
реакции на лековите во текот на клиничките испитува-
ња на лекот, од страна на Националниот центар за фар-
маковигиланца можат да се предложат следните мерки:  

1) изменување во протоколот на клиничко испиту-
вање на лекот; 

2) спроведување на контрола врз клиничкото ис-
питување на лекот; 

3) прекинување на клиничкото испитување на лекот. 

Член 17 
Од страна на носителот на одобрението за ставање 

на лек во промет, согласно закон за спроведување на 
системот на фармаковигиланца се определува лице од-
говорно за фармаковигиланца кое:  

1) го организира и одржува системот на собирање, 
обработка, проценка и чување на податоците за сите 
несакани настани  или реакции на лек пријавени до 
производителот на лекот, до носителот на одобрението 
без оглед на географското потекло на изворот на пода-
тоците; 

2) предлага до Националниот центар за фармако-
вигиланца мерки што треба да се спроведат од безбед-
носни причини, обезбедува целосни и навремени одго-
вори и потребни информации, заради проценка на без-
бедноста на лекот и ризикот по здравјето при неговата 
употреба;  

3) го известува Националниот центар за фармако-
вигиланца за сите сериозни несакани реакции на лекот, 
односно сомневање за несакани реакции што се случи-
ле на територија на Република Македонија; 

4) го известува Националниот центар за фармако-
вигиланца за сите сериозни несакани реакции на лек, 
односно сомневање за несакани реакции, што се прија-
вени надвор од територијата на Република Македонија; 

5) ги пријавува согласно точките 3) и 4) од овој 
член сите сериозни несакани реакции на лекот за време 
на постмаркетиншкото неинтервенциско клиничко ис-
питување (фармакоепидемиолошко испитување); 

6) го известува Националниот центар за фармако-
вигиланца за сите злоупотреби и неконтролирано зема-
ње на лек што имаат влијание на проценката на одно-
сот ризик/корист; 

7) го доставува периодичниот извештај  за безбед-
носта на лекот до Националниот центар за фармакови-
гиланца во кој се наведени  сите останати несакани ре-
акции за кои постои сомневање дека се поврзани со 
употребата на лекот; 

8) подготвува извештај до Националниот центар за 
фармаковигиланца за работите од точка 1 до точка 7 од 
овој член согласно со закон и со овој правилник; 

9) обезбедува дополнителни информации на бара-
ње на Агенцијата што се неопходни за проценка на без-
бедноста на лекот и ризикот по здравјето што треба да 
бидат дадени во целост и навремено, заедно со инфор-
мациите за количината на продадените и пропишаните 
лекови на кои се однесува информацијата.  

  
Член 18 

Од страна на лицето одговорно за фармаковигилан-
ца при првото обновување на одобрението за ставање 
на лек во промет, до Агенцијата се доставуваат поеди-
нечните PSUR-ови (шестмесечни, едногодишни и три-
годишни).  

При секое наредно обновување на одобрението за 
ставање на лекот во промет поединечните PSUR-ови 
треба да опфаќаат период од пет години, со кумулатив-
ни податоци што се однесуваат на периодот од денот 
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на добивањето на одобрението или на периодот од де-
нот на последното обновување на одобрението за ста-
вање на лекот во промет (Summary Bridging Report), 
најдоцна 60 дена од денот на истекот на периодот за 
кој се однесува. 

 
Член 19 

PSUR-от содржи насловна страна, краток преглед, 
содржина (индекс), делови од 1 до 10 и прилози. 

Насловната страна содржи:   
1) заштитено име на лекот; 
2) назив и адреса на производителот на лекот и на 

носителот на одобрението за ставање на лекот во про-
мет, како и одделот  на производителот со лицето одго-
ворно за изработка на периодичниот извештај; 

3) временскиот период што е опфатен со перио-
дичниот извештај; 

4) меѓународен ден на раѓање (држава на IBDs и 
датум); 

5) датум на изработка. 
Краткиот преглед содржи: 
1) ажуриран податок за статусот на регистрацијата 

на лекот во светот, 
2) обем на изложеност на пациентот на лекот; 
3) податоци за бројот на пријави за несакани реак-

ции на лекот; 
4) краток приказ на најзначајните наоди,  
5) заклучоци.  
Деловите од 1 до 10 содржат:  
1) вовед со основните податоци за лекот (покрај дру-

гите податоци, во краткиот преглед за лекот треба да се 
наведат датумот и бројот на важечкото одобрение за ста-
вање во промет, односно обновеното одобрение, за секоја 
фармацевтска форма, јачина и пакување на лекот; 

2) список на земји во кои лекот има добиено одобре-
ние за ставање во промет, односно во кои е одбиено бара-
њето за добивање одобрение за ставање во промет:  се на-
ведува датумот на првото одобрение кое е издадено пое-
динечно во секоја од земјите во кои е поднесено барањето 
за добивање на одобрение, како и датумот на последното 
обновување на одобрението, дадените обврски на носите-
лот на одобрението (пр: ограничувања во поглед на инди-
кациите за лекот), одбиените барања за добивање одобре-
ние или повлечените барања, како и заштитено име на ле-
кот и одобрените индикации на лекот; 

3) ажуриран преглед на мерките што се превземе-
ни во однос на безбедноста на лекот од страна на нед-
лежниот орган или од носителот на одобрението (се на-
ведува датумот и причините поради кои се превземени 
мерките, како што се: забрана за постмаркетиншко ин-
тервенциско клиничко испитување на лекот, одбивање 
на барањето за добивање на одобрението или повлеку-
вање на одобрението за ставање на лекот во промет, 
ограничување во дистрибуцијата на лекот, односно 
повлекување на лекот од промет, промени во дозира-
њето, индикациите, популацијата на која и е наменет 
лекот, или во формулацијата, како и други итни мерки 
на безбедност); 

4) промени во основниот референтен документ 
за безбедноста на лекот, што е даден од страна на 
производителот за периодот на кој се однесува 
претходниот PSUR (се наведуваат сите промени во 
основниот документ на производителот на лекот 
или во збирниот извештај за особините на лекот 
што се однесуваат на информациите за безбедноста 
на лекот, на неговите контраиндикации, мерките на 
претпазливост и предупредување, несаканите реак-
ции или интеракциите кои се веќе внесени во ос-
новниот документ во перидот за кој е припремен 
периодичниот извештај, при што ревидираните до-
кументи се користат како референца за наредниот 
периодичен извештај);  

5) обем на изложеност на пациентот на лекот 
(се наведува проценетиот број на пациенти кои би-
ле на терапија со тој лек во период на кој се одне-
сува PSUR-от, како во земјата така и надвор од неа, 
или други мерки на изложеност на пациентот на ле-
кот со податок на применетиот метод, како што е 
на пр: број на пациенти кои го примиле лекот во те-
кот на еден ден, број на единици на дозирање - таб-
лети, капсули и друго, број на дефинирани дневни 
дози, број на рецепти, односно налози и број на 
продадени пакувања на лекот); 

6) преглед на поединечни случаи (во описот на 
случајот, терминот за несакани реакции треба да е во 
согласност со стандардната терминологија на Светска-
та здравствена организација - WHO-ART, односно со 
медицинскиот речник за регулаторни активности - 
MedDRA, со задолжително наведување на терминот 
што е употребен во иницијалната пријава, со тоа што за 
комплексот симптоми кои се наведени на пријавата мо-
же да се предложи и користи соодветна дијагноза спо-
ред медицинската класификација на болести -  МКБ-
10);  

≠ список на случаи (овој список треба да ги оп-
фати сите случаи на сериозни несакани реакции на 
лекот, што се пријавени спонтано или се од постмар-
кетиншките испитувања или се пријавени од страна 
на надлежниот орган, или се опишани во литерату-
рата, како и неочекуваните реакции што немаат се-
риозен карактер а се пријавени спонтано или се опи-
шани во литературата), со наведување на следните 
податоци:  

а) референтен број на пријави; 
б) земја во која е евидентиран случајот; 
в) извор на податокот; 
г) возраст и пол на пациентот; 
д) дневна доза, режим на дозирање и начин на при-

мена на суспектниот лек; 
ѓ) датум на почеток и прекин на реакцијата или нај-

добра проценка за времето на манифестација на реак-
цијата од моментот на започнување на терапијата со 
лекот, или доцнење на реакцијата од моментот на пре-
кинот на употребата на лекот;  

е) времетраење на терапијата; 
ж) опис на несаканата реакција; 
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з) исход од несаканата реакција (пр: непознат, опо-
равување, задржување на пациентот во болница или 
продолжување на престојот во болница, трајни после-
дици, вродени аномалии, состојба ризична по животот, 
смрт), 

ѕ) значајни коментари: проценка на причинско-пос-
ледичната поврзаност на лекот и реакцијата, истовре-
мена употреба на лекови, индикации за примена на 
суспектниот лек со останати лекови, доколку се до-
стапни резултати од прекинот и повторната употреба 
на лекот; 

≠ краток табеларен преглед на несаканите ре-
акции (овој табеларен преглед треба да се приложи 
кон секој список на случаи, со тоа што сериозните 
несакани реакции треба да се прикажат во посебна 
табела. Во краткиот табеларен преглед се наведува 
бројот на несаканите реакции што се манифестира-
ле со идентификациониот број на пријавата, а неса-
каните реакции се прикажуваат според органскиот 
систем каде што се манифестирале и според изво-
рот на податоци - базата на податоци на Светска 
здравствена организација, базата на спонтано при-
јавени несакани реакции до Националниот центар 
за фармаковигиланца, односно спонтано пријавени 
несакани реакции до носителот на одобрението, 
или да се регистрирани во клиничко испитување, 
фармако-епидемиолошка студија или како случај 
опишан во литературата); 

≠ анализа на поединечните случаи (подразбира 
краток коментар на носителот на одобрението во врска 
со податоците наведени за секој поединечен случај, ка-
ко и анализа на сите сериозни и неочекувани несакани 
реакции во поглед на нивната природа, механизам на 
настанување на реакцијата, клиничкото значење и заче-
стеноста на пријавувањата;  

7)  преглед на испитувања (се наведуваат јасно 
добиените резултати, односно новите анализи на 
резултатите од сите завршени претклинички, кли-
нички, епидемиолошки испитувања, значајни за 
безбедноста на лекот, како и сите студии што се во 
тек или се планирани да се спроведат заради испи-
тување на безбедноста на лекот, со основни подато-
ци за сите наведени испитувања и нивната цел, ка-
ко и резултатите од испитувањата што се објавени 
во литературата);  

8) други информации за секоја медицински значај-
на пријава за недостаток на ефикасност на лекот наме-
нет за превенција или терапија на некое тешко заболу-
вање кое го загрозува животот, нови и значајни инфор-
мации, дополнително собрани што се однесуваат на 
случаи или реакција опфатена со претходниот перио-
дичен извештај како што се значајни дополнителни по-
датоци за истиот случај или нови случаи со исти неса-
кани реакции и друго; 

9)  проценка на вкупната безбедност на лекот 
(подразбира збир на анализи на сите доставени пода-

тоци со посебно истакнување на сите нови информа-
ции што се однесуваат на промената на карактерот 
на очекуваната несакана реакција или нејзината се-
риозност, исходот од реакцијата, пациентите кај кои 
реакцијата е манифестирана, зголемената зачесте-
ност на очекуваната реакција, неочекувани несакани 
реакции, интеракции, предозирање, погрешна упо-
треба, злоупотреба, примена во тек на бременост и 
доење, примена кај деца, стари лица и лица со оште-
тување на органите, како и ефекти од долготрајната 
примена); 

10)  заклучок (во него е потребно да се наведат ин-
формациите за безбедноста на лекот што го менуваат 
досегашното кумулативно искуство со лекот, како и 
специфичните мерки што треба да се превземат, со 
образложение на истите). 

Кон PSUR-от од страна на одговорното лице за 
фармаковигиланца се доставува и последната верзија 
на основниот референтен документ за безбедноста на 
лекот од производителот на лекот (збирен извештај за 
особините на лекот, упатство за пациентот). 

 
Член 20 

По приемот на пријава за сериозна несакана реак-
ција на лек што може да има сериозни последици по 
здравјето на луѓето, од страна на носителот на одобре-
нието веднаш се доставува до Агенцијата предлог за 
итни мерки на безбедност.  

Ако Агенцијата не одговори во текот на 24 часа од 
денот на приемот од страна на носителот на одобрени-
ето се воведуваат итните мерки на безбедност согласно 
со прописите со кои е уредено добивањето на одобре-
нието за ставање на лек во промет.  

Итните мерки на безбедност од став 1 од овој член 
се превземаат од страна на Агенцијата, односно носи-
телот на одобрението кога постои промена во односот 
корист/ризик и за кои се потребни значајни промени во 
статусот на лекот, а се однесуваат на:  

1) повлекување на лекот од промет; 
2) промена во збирниот извештај за особините на 

лекот, и тоа воведување на контраиндикации, преду-
предувања или мерки на претпазливост, намалување на 
препорачаната доза, стеснување на индикационото по-
драчје и 

3) известување на здравствените работници и па-
циентите за новооткриениот ризик при употребата на 
лекот, и тоа без одложување. 

 
Член 21 

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

 
    Бр. 15-11778/1          Министер, 
21 јули 2008 година        д-р Имер Сељмани, с.р. 

    Скопје 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1721. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Зркле - Општина 
Македонски Брод. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Зркле, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-10614/1  
18 јули 2008 година             Директор,  
         Скопје             Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1722. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Мокрени - Оп-
штина Чашка. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Мокрени, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-10615/1  
18 јули 2008 година             Директор,  
         Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1723. 

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за енергети-
ка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/06), а во врска со точка 2 од Одлуката за изменува-
ње и дополнување на Одлуката за просечна цена на 
производство, дистрибуција и снабдување со топлин-
ска енергија за греење за регулиран период на Топли-
фикација АД-Скопје („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 91/08), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија на седницата 
одржана на 22 јули 2008 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИК-ТАРИФА ЗА 
ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 
ГРЕЕЊЕ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ НА 
ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 

1 АВГУСТ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА 
 

1. Се одобрува Ценовник-тарифа на топлинска енергија 
за греење за периодот од 1 август до 31 декември 2008 го-
дина, доставен од страна на Топлификација АД Скопје, 
согласно точка 2 од Одлуката за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за просечна цена на производство, дистри-
буција и снабдување со топлинска енергија за греење за ре-
гулиран период  на Топлификација АД-Скопје („Службен 
весник на Република Македонија“ бр 91/08). 

2. Се задолжува Топлификација АД Скопје од 1 август 
2008 година да ја применува следната Ценовник-тарифа:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2008 година. 

 
     Бр. 02-1289/1              Претседател, 
22 јули 2008 година             Славе Ивановски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1724. 

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за енергети-
ка („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07), а во вр-
ска со точка 2 од Одлуката за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за просечна цена на производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлинска енергија за гре-
ење за регулиран период на Скопје Север АД Скопје 
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/08), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 22 јули 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИК-ТАРИФА ЗА 
ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 
ГРЕЕЊЕ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ НА 
СКОПЈЕ СЕВЕР АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1 

 АВГУСТ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА 
 
1. Се одобрува Ценовник-тарифа на топлинска 

енергија за греење за периодот од 1 август до 31 де-
кември 2008 година, доставен од страна на Скопје 
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Север АД-Скопје, согласно точка 2 од Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за просечна 
цена на производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија за греење за регулиран период  
на Скопје Север АД Скопје („Службен весник на 
РМ“ бр. 91/08). 

2. Се задолжува Скопје Север АД-Скопје од 1 
август 2008 година да ја применува следната Ценов-
ник-тарифа:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2008 година. 

 
     Бр. 02-1290/1             Претседател, 
22 јули 2008 година            Славе Ивановски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1725. 

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за енергети-
ка („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07), а во вр-
ска со точка 2 од Одлуката за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за просечна цена на производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлинска енергија за гре-
ење за регулиран период на АД ЕЛЕМ – Подружница 
Енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 91/08), Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија на седницата одржана на 24 јули 2008 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИК-ТАРИФА ЗА 
ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 
ГРЕЕЊЕ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ НА 
АД ЕЛЕМ – ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА, ЗА 
ПЕРИОД ОД 1 АВГУСТ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2008  

ГОДИНА 
 
1. Се одобрува Ценовник-тарифа на топлинска 

енергија за греење за периодот од 1 август до 31 декем-
ври 2008 година, доставен од страна на АД ЕЛЕМ – 
Подружница Енергетика, согласно точка 2 од Одлуката 
за изменување и дополнување на Одлуката за просечна 
цена на производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија за греење за регулиран период на 
АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 91/08). 

2. Се задолжува АД ЕЛЕМ – Подружница Енерге-
тика од 1 август 2008 година, да ја применува следната 
Ценовник-тарифа:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2008 година. 

 
     Бр. 02-1311/1             Претседател, 
24 јули 2008 година             Славе Ивановски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1726. 
Врз основа на член 68 став (3) точка б), 99 став (2) и 102 

став (5) од Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 
29/2007 и 88/2008) Управниот одбор на  Агенцијата за су-
первизија на капитално финансирано пензиско осигурува-
ње на седницата, одржана на 17 јули 2008 година, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАДОМЕСТОЦИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ И 
НАЧИНОТ И ВРЕМЕТО НА ПЛАЌАЊЕ НА НА-

ДОМЕСТОЦИТЕ НА ФОНДОТ НА ПИОМ 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се уредуваат надоместоци-

те што ги наплаќаат друштвата за управување со задолжи-
телни пензиски фондови и друштвата за управување со за-
должителни и доброволни пензиски фондови (во натамош-
ниот текст: друштвата), се определува временскиот период 
за  кој може да се намали висината на надоместок заснован 
на износот на придонесите уплатени во задолжителниот 
пензиски фонд (во натамошниот текст: надоместок од при-
донеси) на член на задолжителен пензиски фонд како и на-
чинот и времето на плаќање на надоместоците на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(во натамошниот текст: Фондот на ПИОМ). 
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II. Надоместоци што ги наплаќаат друштвата 
 

Член 2 
Друштвото може да ги наплаќа  од секој поедине-

чен член и од секој времено распределен осигуреник во 
задолжителниот пензиски фонд со кој тоа друштво 
управува, следните надоместоци:  

а) надоместок од придонеси кој друштвото го нап-
лаќа во вид на фиксен процент од придонесите уплате-
ни на секоја индивидуална сметка или на секоја инди-
видуална потсметка на посебната сметка пред тие па-
рични придонеси да бидат претворени во сметководс-
твени единици на задолжителниот пензиски фонд; и 

б) месечен надоместок во висина од 0,05% од вред-
носта на вкупните нето средства на задолжителниот 
пензиски фонд (во натамошниот текст: надоместок за 
управување со средствата).  

 
Член 3 

Кога средствата од индивидуалната потсметка се 
пренесуваат на индивидуална сметка на член на задол-
жителен пензиски фонд, тие не се сметаат за придонес 
и за нив не се наплаќа надоместок. 

 
Член 4 

(1) Висината на надоместокот од придонесите, 
определена од друштвото не е повисока од висината на 
надоместокот од придонесите определена во Одлуката 
за максималната висина на надоместокот од придоне-
сите кој го наплаќаат друштвата. 

(2) Доколку друштвото не го определи надоместо-
кот од став (1) на овој член, го наплатува максимални-
от надоместок определен со Одлуката за максималната 
висина на надоместокот од придонесите кој го напла-
ќаат друштвата.  

(3) Друштвото ги утврдува износите на надоместо-
кот од придонесите, надоместокот за управување со 
средствата и надоместокот за премин како и износот на 
намалувањето на надоместокот од уплатените придо-
неси врз основа на должината на членување во задол-
жителен пензиски фонд во статутот на задолжителниот 
пензиски фонд со кој управува и истите ги објаснува во 
информативниот проспект. 

 
Член 5 

(1) Надоместокот од придонеси се смета дека е 
стекнат кога придонесите се примени од чуварот на 
имот на соодветниот задолжителен пензиски фонд и 
одобрени од Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување (во натамошниот 
текст: Агенцијата) и се наплатува секој работен ден. 
Надоместокот од придонеси се пресметува со множење 
на процентот на надоместок од придонеси кој се напла-
ќа со износот на придонесите уплатени на секоја инди-
видуална сметка или индивидуална потсметка, зависно 
од случајот и се наплатува со намалување на пресмета-
ниот износ од уплатените придонеси, секој ден кога се 
примаат придонеси. 

(2) Надоместокот за управување со средства се смета 
дека е стекнат на секој датум на проценка, а се наплаќа пет-
тиот работен ден во месецот по проценката. Надоместокот 
за управување со средства се пресметува на секој датум на 

проценка со делење на 0,05% со бројот на датуми на про-
ценка во тој месец и потоа резултатот се множи со вредно-
ста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд.  

 
III. Начин и време на плаќање на надоместоците  

на друштвата 
 

Член 6 
(1) Секој работен ден Агенцијата му дава на чуварот 

на имот информација за надоместокот од придонеси што 
е достасан и што треба да се плати. По приемот на факту-
ра од друштвото за овој надоместок, чуварот на имот 
истиот ден ја прави соодветната уплата доколку износот 
на фактурата е еднаков со износот даден од Агенцијата.  

(2) Агенцијата, секој прв работен ден во месецот, на 
чуварот на имот му дава  информација за износот на 
надоместокот за управување со средства кој е достасан 
и кој треба да се плати. 

(3) Секое друштво поднесува фактура месечно до 
чуварот на имот за плаќање на надоместокот за управу-
вање со средствата, пресметан согласно член 5 став (2) 
на овој правилник на следниот начин: 

а) фактурата се поднесува во рок од три работни де-
на од последниот работен ден во месецот; 

б) по приемот на фактурата  чуварот на имот истиот 
ден го плаќа надоместокот за управување со средства 
на друштвото доколку износот на фактурата е еднаков 
со износот даден од Агенцијата.  

(4) Чуварот на имот ги известува друштвото и 
Агенцијата доколку износот на фактурата не е еднаков 
со износот од информацијата. Доколку е потребна ко-
рекција на износот на фактурата, друштвото веднаш 
доставува нова фактура, а доколку е потребна корекци-
ја на износот од информацијата од Агенцијата, Агенци-
јата веднаш доставува нова информација, по што чува-
рот постапува согласно ставовите (1) и (3) од овој член. 

 
IV. Намалување на надоместокот од придонеси врз  

основа на должината на членување во  
задолжителен пензиски фонд 

 
Член 7 

Надоместокот од придонеси може да се намали за 
членови на задолжителен пензиски фонд кои контину-
ирано биле членови на тој задолжителен пензиски 
фонд во временските периоди утврдени во член 9 на 
овој правилник. Намалувањето на надоместокот од 
придонеси се прави на еднаков начин за сите членови 
кои биле членови во истиот задолжителен пензиски 
фонд во ист временски период. 

 
Член 8 

Намалувањето на надоместокот од придонеси  
претставува процентуално намалување на стапката на 
надоместокот од придонеси (на пример, ако тековниот 
надоместок од придонеси изнесува 8% од уплатените 
придонеси и намалувањето е 10%, новиот надоместок 
од придонеси е: 8 % х 0,9 = 7,2%). 

 
Член 9 

(1) Секое друштво го применува намалувањето на 
надоместокот од придонеси според следната табела: 
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Број на денови    Процент на намалување 
0< број на денови ≤ 360     a % 
360< број на денови ≤720     b % 
720< број на денови ≤1080     c % 
1080< број на денови ≤1440    d % 
1440< број на денови ≤1800    e % 
1800< број на денови ≤2160    f % 
број на денови> 2160     g % 
 
(2) Намалувањето на надоместокот од придонеси не 

може да се намалува со зголемено траење на членство-
то (т.е. во табелата со процентите за намалување, даде-
на погоре: a≤ b≤ c≤ d≤ e≤ f≤ g). 

(3)  Бројот на денови се пресметува од датумот кога 
членот се стекнал со статус на член во задолжителниот 
пензиски фонд.  

(4) По исклучок од став (3) на овој член, во случај 
на прво членство во задолжителен пензиски фонд, бро-
јот на денови се пресметува од првиот ден во месецот 
за кој членот стекнал право на придонес во задолжи-
телниот пензиски фонд. 

 
V. Промени во надоместоците кои ги  

наплаќаат друштвата 
 

Член 10 
(1) Друштвото е должно да достави до Агенцијата  

барање за одобрување на намалување или зголемување 
на процентот на надоместокот од придонесите. По при-
емот на одобрувањето од Агенцијата, друштвото е 
должно да ја објави промената најмалку во еден од нај-
тиражните дневни весници што излегува во Република 
Македонија. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, друштвото 
не доставува барање за одобрување, доколку го напла-
тува максималниот надоместок определен со Одлуката 
за максималната висина на надоместокот од придоне-
сите кој го наплаќаат друштвата. Во случај кога макси-
малниот надоместок определен со одлуката се разлику-
ва од надоместокот кој друштвото дотогаш го наплату-
вало,  друштвото е должно да ја објави промената нај-
малку во еден од најтиражните дневни весници  што 
излегува во Република Македонија. 

(3) Агенцијата го определува рокот за почеток на 
примената на намалување на процентот на надоместо-
кот од придонесите. 

Член 11 
(1) Намалувањето на процентот на надоместокот од 

придонесите започнува да се применува од 1-ви во ме-
сецот кој следи најмногу еден месец по месецот во кој 
е објавена промената.  

(2) Зголемувањето на процентот на надоместокот 
од придонесите започнува да се применува од 1-ви во 
месецот кој следи шест месеци по објавувањето на про-
мената.  

Член 12 
(1) Откако ќе се објави промената, одлуката за на-

малување на процентот на надоместокот од придонеси-
те, не може да се поништи пред датумот на отпочнува-
ње на примената.  

(2) Друштвото е должно да ја извести Агенција-
та доколку го поништи зголемувањето на надоме-

стокот од придонеси пред датумот на примена и да 
го објави најмалку во еден од најтиражните дневни 
весници  што излегува во Република Македонија. 
Во тој случај, друштвото  може повторно да го зго-
леми надоместокот од придонеси, по истекот на 
најмалку два месеца од датумот на објавување на 
поништувањето.  

          
Член 13 

(1) Друштвото доставува писмено известување до 
секој член кој има индивидуална сметка во задолжи-
телниот пензиски фонд со кој управува за секоја одлу-
ка за зголемување на процентот на надоместокoт од 
придонеси, на истиот датум кога известувањетo е обја-
вено во еден од најтиражните дневни весници. 

(2) Друштвото му доставува копија од известувања-
та од став (1) на овој член на секое лице кое има наме-
ра да потпише договор за членство со тоа друштво 
пред потпишувањето на договорот за членство од стра-
на на тоа лице. 

 
VI. Начин и време на плаќање на надоместоците на 

Фондот на ПИОМ од страна на друштвата 
 

Член 14 
(1) Согласно член 102 од Законот за задолжително 

капитално финансирано пензиско осигурување секое 
друштво плаќа надоместок на Фондот на ПИОМ за ра-
ботите кои оваа институција ги извршува согласно За-
конот.   

(2) Секое друштво плаќа месечен надоместок на 
Фондот на ПИОМ изразен како процент од придоне-
сите собрани од Фондот на ПИОМ и пренесени на 
чуварот на имот за секој задолжителен пензиски 
фонд.  

 
Член 15 

Друштвото го плаќа надоместокот за Фондот на 
ПИОМ на следниот начин:  

а) Фондот на ПИОМ го пресметува надоместокот за 
Фондот на ПИОМ за секој задолжителен пензиски 
фонд и изготвува пресметка, наведувајќи ги вкупните 
трошоци и деталите за пресметка на надоместокот за 
Фондот на ПИОМ. Фондот на ПИОМ ја доставува 
пресметката за придонесите уплатени во претходниот 
месец до секое друштво по електронски пат најдоцна 
до петтиот работен ден секој месец. 

б) Друштвото е должно да го уплати износот кој го 
должи според фактурата на Фондот на ПИОМ на бан-
карска сметка определена од Фондот во рок од пет де-
на од приемот на фактурата од Фондот на ПИОМ. Во 
фактурата на Фондот на ПИОМ се даваат точни ин-
струкции за вршењето на плаќањето. 

в) Друштвото може да ја оспори пресметката на 
надоместокот за Фондот на ПИОМ извршена од 
страна на Фондот на ПИОМ со испраќање на писме-
но известување за своите забелешки во рок од пет 
работни дена од приемот на соодветната фактура. 
Фондот на ПИОМ доставува писмен одговор до 
друштвото во рок од десет работни дена, во кој го 
утврдува износот на надоместокот што треба да го 
плати друштвото.  
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VII.  Завршни одредби 
 

Член 16 
 Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за надоместоци 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
5/2006 и бр. 76/2007). 
 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр. 01-1143/7 
17 јули 2008 година                 Претседател  

    Скопје                     на Управниот одбор, 
           Анета Димовскa, с.р. 

___________ 
1727. 

Врз основа на член 98 став (1) точка в) од Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско оси-
гурување (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 и 
88/2008) и член 117 став (1) точка в) од Законот за до-
броволно капитално финансирано пензиско осигурува-
ње (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
7/2008), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување на 
седницата, одржана на 17 јули 2008 година, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС И ЗА НАЧИНОТ 
НА ПЛАЌАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК 

ЗА ПРЕМИН НА ЧЛЕН ОД ЕДЕН ВО ДРУГ  
ПЕНЗИСКИ ФОНД 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува максималниот износ 
и начинот на плаќање на паричниот надоместок во слу-
чај на пренос на средствата од еден во друг пензиски 
фонд поради премин на член од еден во друг задолжите-
лен пензиски фонд како и од еден во друг доброволен 
пензиски фонд.  

Член 2 
(1) Друштвото за управување со задолжителни пензи-

ски фондови односно друштвото за управување со задол-
жителни и доброволни пензиски фондови го определува 
надоместокот за премин од постоен во иден задолжителен 
пензиски фонд кој не може да биде повисок од износите 
наведени во табелата на овој член, кои се определени врз 
основа на бројот на денови од датумот кога членот се 
стекнал со статус на член во постојниот задолжителен 
пензиски фонд до крајниот рок до кој членот треба да до-
стави до Агенцијата формулар и доказ за платен надомест 
согласно член 61 став (2) од Законот за задолжително ка-
питално финансирано пензиско осигурување и тоа: 

  
   Број на денови Износ на надоместок  

за премин 
број на денови ≤720                     15 Евра 
број на денови > 720 
             

не се наплаќа надоместок 
за премин 

(2) Износот на надоместокот од став (1) од овој 
член се пресметува во денарска противвредност на 
еврoтo по среден курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија на денот на уплатата на средствата.  

(3) По исклучок од став (1) на овој член, во случај на 
прво членство во задолжителен пензиски фонд, бројот на 
денови се пресметува од првиот ден во месецот за кој чле-
нот стекнал право на придонес во задолжителниот пензи-
ски фонд. 

 
Член 3 

(1) Друштвото за управување со задолжителни и добро-
волни пензиски фондови односно друштвото за управува-
ње со доброволни пензиски фондови го определува надо-
местокот за премин од постоен во иден доброволен пензи-
ски фонд кој не може да биде повисок од износите наведе-
ни во табелата на овој член, кои се определени врз основа 
на бројот на денови од датумот кога членот се стекнал со 
статус на член во постојниот доброволен пензиски фонд до 
датумот на  потпишување на договорот за членство со ид-
ниот доброволен пензиски фонд и тоа: 

 
Број на денови Износ на надоместок  

за премин 
број на денови≤ 360 10 Евра 
број на денови > 360 
               

не се наплаќа надоместок  
за премин 

  
(2) Износот на надоместокот од став (1) од овој 

член се пресметува во денарска противвредност на 
еврoтo по среден курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија на денот на уплатата на средствата.  

 
Член 4 

(1) Надоместокот за премин го плаќа членот кој преми-
нува од постојниот во идниот задолжителен, односно од 
постојниот во идниот доброволен пензиски фонд, на жиро 
сметка на пензиското друштво кое управува со постојниот 
задолжителен, односно доброволен пензиски фонд. 

(2) Пензиското друштво кое управува со задол-
жителниот, односно доброволниот пензиски фонд во 
кој пристапува членот, согласно член 98 став (2) од 
Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување и член 117 став (2) од Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување, не смее да го плати надоместокот за 
премин. 

 
Член 5 

 Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за надоместок за премин („Службен 
весник на Република Македонија” број 156/2007).  

 
Член 6 

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

 
    Бр. 01-1143/10 
21 јули 2008 година                 Претседател  

    Скопје                     на Управниот одбор, 
           Анета Димовскa, с.р. 
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1728. 
Врз основа на член 58 став (8) и (10), член 59 став 

(3), (6) и (10) и член 61 став (7) од Законот за задолжи-
телно капитално финансирано пензиско осигурување 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005 29/2007 и 88/2008) 
Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на ка-
питално финансираното пензиско осигурување, на сед-
ницата одржана на 22 јули 2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА НА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСИ-
ГУРЕНИЦИ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПЕНЗИСКИ 
ФОНДОВИ, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ 
ФОНД ПРИ ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ПО ПРВ ПАТ, ЗА 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПРЕМИН НА 
ЧЛЕН ОД ПОСТОЕН ВО ИДЕН ЗАДОЛЖИТЕ-
ЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД И ЗА ФОРМАТА НА ДО-
ГОВОРОТ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН  

ПЕНЗИСКИ ФОНД 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишуваат по-

стапката за распределба на осигурениците кои не пот-
пишале договор за членство во задолжителен пензиски 
фонд со друштво за управување со задолжителни пен-
зиски фондови или со друштво за управување со задол-
жителни и доброволни пензиски фондови (во натамош-
ниот текст: друштво), датумите, начинот и постапката 
за членство во задолжителен пензиски фонд при зачле-
нување по прв пат, начинот и постапката на премин на 
член од постоен во иден задолжителен пензиски фонд 
и за формата на договорот за членство во задолжителен 
пензиски фонд. 

 
II. Постапка за распределба на осигурениците  

во задолжителен пензиски фонд 
 

Член 2 
(1) Осигурениците кои задолжително се распреде-

луваат во задолжителен пензиски фонд согласно Зако-
нот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување (во натамошниот текст: Закон) се осигу-
рениците кои прв пат пристапиле во задолжително 
пензиско и инвалидско осигурување на или по 1 јануа-
ри 2003 година и: 

а) не потпишале договор за членство во задолжите-
лен пензиски фонд со ниту едно друштво, или  

б) потпишале договор за членство во задолжителен 
пензиски фонд со едно од друштвата, а рокот од осум де-
на во кој договорот за членство во задолжителен пензиски 
фонд може да биде раскинат се уште не истекол (во пона-
тамошниот текст: нераспределени осигуреници).   

(2) Агенцијата за супервизија на капитално финан-
сираното пензиско осигурување (во натамошниот 
текст: Агенција) времено ги распределува нераспреде-
лените осигуреници во задолжителните пензиски фон-
дови од моментот на нивното пристапување во задол-
жителното пензиско и инвалидско осигурување.  

Член 3 
(1) Агенцијата на првиот работен ден од секој ме-

сец, заради распределба на нераспределените осигуре-
ници, утврдува пондер за секој задолжителен пензиски 
фонд според приносот на задолжителниот пензиски 
фонд и висината на надоместокот од член 98 став (1) 
точка а) од Законот што го наплатува друштвото кое 
управува со тој задолжителен пензиски фонд (во ната-
мошниот текст: надоместок од придонеси), со користе-
ње на следнава формула: 

 
Pi=0.7*F1i+0.3*F2i, каде i=1...n 
 
F1i=Xi/∑(Xj), каде j=1...n 
 
Xi=Nmin/Ni; 
 
F2i=Yi/∑(Yj), каде j=1...n 
 
Yi=Ri/Rmax, 
 
каде, 
 
Pi е пондер за задолжителниот пензиски фонд i 
 
n е број на задолжителни пензиски фондови 
 
Ni е надоместок од придонеси, изразен во проценти, 

наплатуван од друштвото што управува со задолжителниот 
пензиски фонд i во текот на претходниот месец. 

 
Nmin е најмалиот надоместок од придонеси, изра-

зен во проценти, наплатуван од друштвата во текот на 
претходниот месец (Nmin = min(Ni)). 

 
Ri е остварен принос на задолжителниот пензиски-

от фонд i со состојба на последниот ден од претходни-
от месец за претходните 36 месеци, сведен на годишно 
ниво. Доколку фондот i работи помалку од 36, а повеќе 
од 12 месеци, приносот се пресметува за сите месеци за 
кои фондот работи, сведен на годишно ниво. Доколку 
фондот i работи помалку од 12 месеци, тогаш како 
вредност за Ri се зема просекот од приносите на по-
стојните пензиски фондови.  

 
Rmax е максималниот остварен принос од сите за-

должителни пензиски фондови. (Rmax =max(Ri)). 
 
(2) Пондерите од став (1) на овој член се изразуваат 

во проценти, заокружени на две децимални места.  
(3) Агенцијата пондерите од став (1) на овој член ги 

доставува до Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија (во натамошниот текст: 
Фондот на ПИОМ). До доставување на пондерот за те-
ковниот месец, Фондот на ПИОМ го употребува пон-
дерот од претходниот месец. 
 

Член 4 
(1) Фондот на ПИОМ го утврдува бројот и иденти-

тетот на нераспределените осигуреници секој петок во 
месецот (или следниот работен ден ако некој од овие 
денови е неработен).  
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(2) Датумите од став (1) на овој член се датуми кога 
се врши распределба на осигурениците во задолжител-
ните пензиски фондови во текот на еден месец.  

 
Член 5 

На првиот работен ден секој месец Фондот на ПИОМ 
врши распоред на задолжителните пензиски фондови врз 
основа на случајна распределба и прави листа на случајно 
распоредените задолжителни пензиски фондови.  

 
Член 6 

(1) Бројот на нераспределени осигуреници кои тре-
ба да бидат распределени во секој задолжителен пензи-
ски фонд од листата од член 5 на овој правилник се 
пресметува со множење на пондерот на соодветниот 
задолжителен пензиски фонд, согласно член 3 став (1) 
од овој правилник, со вкупниот број на нераспределени 
осигуреници.  

(2) Добиениот број на нераспределени осигуреници 
за секој задолжителен пензиски фонд, утврден соглас-
но став (1) на овој член се заокружува на најблискиот 
цел број.  

(3) По исклучок од став (1) на овој член, бројот на не-
распределените осигуреници кои треба да бидат распре-
делени во последниот задолжителен пензиски фонд од 
листата од член 5 на овој правилник се пресметува кога 
од вкупниот број на нераспределени осигуреници се одзе-
мат заокружените броеви од став (2) на овој член.  

  
Член 7 

(1) Фондот на ПИОМ врши распоред на нераспре-
делени осигуреници врз основа на случајна распредел-
ба и прави листа за случајно распоредените нераспре-
делени осигуреници, на датумите утврдени во член 4 
став (1) на овој правилник. 

(2) Нераспределените осигуреници се распределу-
ваат по редослед од листата од став (1) од овој член и 
по број пресметан согласно член 6 од овој правилник, 
во задолжителен пензиски фонд по редослед од листа-
та од член 5 на овој правилник. 

(3) Фондот на ПИОМ за времено распределените 
осигуреници веднаш по нивната распределба, ја изве-
стува Агенцијата. 

 
Член 8 

(1) Агенцијата по електронски пат ги информира 
друштвата за времено распределените осигуреници, со 
наведување само на  нивниот единствен матичен број. 

(2) Друштвата воспоставуваат индивидуални потс-
метки на посебната сметка за секој времено распреде-
лен осигуреник, веднаш по приемот на податоците за 
распределбата добиени од Агенцијата.  

 
Член 9 

(1) Периодот за зачленување во задолжителен пен-
зиски фонд определен во Законот е период за избор на 
задолжителен пензиски фонд во зависност од тоа кога 
осигуреникот треба или може да влезе во задолжител-
ното капитално финансирано пензиско осигурување. 

(2) Доколку Агенцијата до единаесеттиот работен 
ден од истекот на периодот за избор на задолжителен 
пензиски фонд утврди дека времено распределениот 

осигуреник не потпишал договор за членство во задол-
жителен пензиски фонд во периодот на избор, тој ста-
нува член на задолжителниот пензиски фонд во кој бил 
претходно времено распределен од страна на Агенција-
та и се регистрира во Регистарот на членови.  

 (3) Агенцијата по електронски пат ги доставува до 
друштвото личните податоци (име и презиме) на чле-
новите од став (2) на овој член, истиот ден и друштво-
то треба веднаш да воспостави индивидуална  сметка 
на име на членот на која  ги пренесува акумулираните 
средства од потсметката воспоставена за времено рас-
пределениот осигуреник. 

(4) Агенцијата го известува членот од став (2) на 
овој член за членството, со препорака да му ги достави 
на друштвото своите лични податоци.  

(5) По добивањето на  личните податоци од членот, 
друштвото му обезбедува на членот копија од инфор-
мативниот проспект и статутот на задолжителниот пен-
зиски фонд. 

(6) Друштвото не му доставува на членот информа-
ции за неговата индивидуална сметка или други ин-
формации пред членот да ги достави на друштвото сво-
ите лични податоци. 

 
III. Датуми, начин и постапка за стекнување  
членство во задолжителен пензиски фонд при  

зачленување по прв пат 
 

Член 10 
(1) Осигуреник кој бил вклучен во задолжителното 

пензиско и инвалидско осигурување пред 1 јануари 
2003 година, станува член на задолжителен пензиски 
фонд со потпишување на договор за членство во тој 
пензиски фонд и со регистрација во Регистерот на чле-
нови кој го води Агенцијата. 

(2) Правата и обврските од членство за осигурени-
ците од став (1) на овој член се стекнуваат од датумот 
на потпишување на договорот за членство во задолжи-
телен пензиски фонд.  

(3) Осигуреник кој бил вклучен во задолжителното 
пензиско и инвалидско осигурување по 1 јануари 2003 
година, станува член на задолжителен пензиски фонд 
со потпишување на договор за членство во тој пензи-
ски фонд и со регистрација во Регистерот на членови 
кој го води Агенцијата или со распределба во задолжи-
телен пензиски фонд од страна на Агенцијата и со ре-
гистрација во Регистерот на членови кој го води Аген-
цијата во случај кога осигуреникот кој е должен да ста-
не член не потпишал договор за членство во задолжи-
телен пензиски фонд во периодот за избор на задолжи-
телен пензиски фонд. 

(4) Правата и обврските од членство за осигурени-
ците од став (3) на овој член се стекнуваат од датумот 
кога прв пат се вклучиле во задолжителното пензиско 
и инвалидско осигурување. 

(5) По исклучок од став (4) на овој член, за осигуре-
ниците кои прв пат се вклучиле во задолжителното 
пензиско и инвалидско осигурување пред 1 јануари 
2006 година, правата и обврските од членство се стек-
нуваат од 1 јануари 2006 година доколку осигуреникот 
немал прекин во пензиското осигурување во периодот 
од 20 септември 2005 до 31 декември 2005 година, а 
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доколку осигуреникот имал прекин во овој период, 
правата и обврските од членство се стекнуваат од пр-
виот датум на осигурување по 1 јануари 2006 година. 

 
Член 11 

(1) Осигуреник кој бил вклучен во задолжителното пен-
зиско и инвалидско осигурување по 1 јануари 2003 година 
и го променил својството на осигуреник од глава IV од За-
конот за пензиско и инвалидско осигурување, има право да 
се зачлени во задолжителен пензиски фонд по свој избор во 
рок од три месеци по промената на својството. 

(2) Осигуреникот од став (1)  на овој член може да 
го направи својот избор само еднаш по настанатата 
промена на својството на осигуреник, со потпишување 
договор за членство во задолжителен пензиски фонд. 

 
Член 12 

(1) Договорот за членство во задолжителен пензи-
ски фонд треба да биде пополнет и потпишан во фор-
мата дадена во Образец бр.1 кој е составен дел од овој 
правилник.  

(2) Друштвото определува единствен број на дого-
ворот за членство во задолжителен пензиски фонд, кој 
се состои од десет цифри. За секој задолжителен пензи-
ски фонд Агенцијата ги определува првите две цифри, 
со кои се идентификува задолжителниот пензиски 
фонд и тие задолжително се составен дел од секој број 
доделен од друштвото. 

 
Член 13 

(1) Договорот за членство во задолжителен пензи-
ски фонд треба да биде потпишан лично од осигурени-
кот кој има право да стане член на задолжителниот 
пензиски фонд и агентот во име на друштвото.  

(2) При склучувањето на договор за членство во за-
должителен пензиски фонд, друштвото го  претставува 
агент кој е регистриран во Регистарот на агенти. Аген-
тот треба да го провери идентитетот на лицето кое 
склучува договор за членство во задолжителен пензи-
ски фонд врз основа на документ за лична идентифика-
ција.  

(3) Договорот за членство во задолжителен пензи-
ски фонд треба да ги содржи датумот и времето (час и 
минута) кога е потпишан од двете страни.  

(4) Договорот за членство во задолжителен пензи-
ски фонд се потпишува во два оригинални примероци 
и агентот по потпишување на договорот веднаш треба 
да  достави еден примерок до друштвото и еден приме-
рок до членот кој го потпишал договорот за членство 
во задолжителен пензиски фонд. 

 
Член 14 

(1) На третиот работен ден по истекувањето на ро-
кот од осум работни дена за раскинување на договорот, 
друштвото ги внесува податоците од договорот за 
членство во информацискиот систем на Агенцијата, во 
случај кога осигуреникот прв пат потпишал договор за 
членство  во задолжителен пензиски фонд и претходно 
не бил член на ниту еден задолжителен пензиски фонд.  

(2) Друштвото ја проверува точноста на податоците 
од став (1) на овој член пред истите да ги внесе во ин-
формацискиот систем на Агенцијата. 

(3) Доколку внесените податоци не се совпаѓаат со 
податоците наведени во договорот за членство во за-
должителен пензиски фонд, тогаш за валидни се смета-
ат податоците од договорот за членство во задолжите-
лен пензиски фонд.  По откривањето на разликите во 
податоците, друштвото доставува барање за корекција 
на податоците до Агенцијата.  

(4) По исклучок од став (1) на овој член, во случај 
договорот за членство да е потпишан од осигуреник од 
член 11 став (1) на овој правилник, друштвото доставу-
ва копија од договорот за членство до Агенцијата на  
третиот работен ден по истекувањето на рокот од осум 
работни дена за раскинување на договорот, по што 
Агенцијата врши внес на податоците во информаци-
скиот систем на Агенцијата. 

 
Член 15 

(1) По внесот од член 14 став (1) од овој правилник 
Агенцијата преку својот информациски систем ја про-
верува комплетноста, точноста на  податоците и испол-
нувањето на условите за членство во задолжителен 
пензиски фонд. 

(2) Врз основа на проверката од став (1) на овој 
член Агенцијата го регистрира осигуреникот како член 
на задолжителен пензиски фонд во Регистерот на чле-
нови ако сите податоци во договорот за членство во за-
должителен пензиски фонд се навремено внесени во 
информацискиот систем на Агенцијата согласно член 
14 став (1), истите се комплетни и точни и ако се ис-
полнети условите за членство во тој задолжителен пен-
зиски фонд.  

(3) Доколку не е исполнет некој од условите од став 
(2) на овој член, Агенцијата не може да го  регистрира 
осигуреникот како член на задолжителен пензиски 
фонд. 

(4) Доколку друштвото не може да ги внесе подато-
ците од договорот за членство во задолжителен пензи-
ски фонд во рокот од член 14 став (1) од овој правил-
ник поради виша сила или оправдани технички причи-
ни тогаш тоа доставува копија од договорот  за членс-
тво до Агенцијата за внес во информацискиот систем. 

 
Член 16 

(1) Фондот на ПИОМ ја утврдува точноста на лич-
ните податоци, на првото и наредните вработувања на 
осигурениците доставени од Агенцијата за вработува-
ње.  

(2) Фондот на ПИОМ ќе и овозможи на Агенцијата 
електронски пристап до податоците за сите осигурени-
ци кои задолжително или доброволно се вклучуваат во 
задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување.   

(3) Доколку Агенцијата прими податоци од друш-
твото за осигуреник кој потпишал договор за членство 
во задолжителен пензиски фонд, а во евиденцијата на 
Фондот на ПИОМ нема податоци за тој осигуреник, го 
известува Фондот на ПИОМ и ја одложува регистраци-
јата на членот. Агенцијата го известува друштвото дека 
регистрацијата на членот има статус на чекање.  

(4) Доколку Агенцијата во рок од пет работни дена од 
приемот на податоците од став (3) на овој член утврди де-
ка осигуреникот е регистриран во евиденцијата на Фон-
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дот на ПИОМ, сите податоци доставени од друштвото се 
точни и се исполнети условите за членство го регистрира 
осигуреникот во Регистерот на членови.  

(5) Доколку Агенцијата, по истекот на рокот од 
став (4) на овој правилник, утврди дека осигуреникот 
не е регистриран во евиденцијата на Фондот на ПИОМ 
го известува друштвото дека регистрацијата е одбиена. 

 
Член 17 

Агенцијата врши споредување на податоците од 
потпишаните договори за членство во задолжителен 
пензиски фонд внесени од страна на друштвото со по-
датоците од Фондот на ПИОМ, како и проверка на ме-
ѓусебната усогласеност на податоците.   

 
Член 18 

(1) Датумот на кој осигуреникот стекнува членство 
во задолжителен пензиски фонд е датумот на негова 
регистрација во Регистарот на членови. 

(2) Ако осигуреникот потпишал договор за членс-
тво во задолжителен пензиски фонд со повеќе од едно 
друштво и не раскинал ниту еден од договорите во за-
должителен пензиски фонд во рокот за раскинување на 
договорот за членство, за важечки се смета оној дого-
вор за членство во задолжителен пензиски фонд кој 
прв бил потпишан. Агенцијата ја поништува регистра-
цијата на членот врз основа на договорот за членство 
во задолжителен пензиски фонд кој бил потпишан по-
доцна, а пристигнал прв во Агенцијата. Агенцијата за 
тоа веднаш го известува друштвото.  

 
Член 19 

Агенцијата го известува Фондот на ПИОМ и секое 
друштво за новорегистрираните членови на задолжи-
телните пензиски фондови на крајот на секој работен 
ден по електронски пат.  

 
Член 20 

(1) Во случај кога осигуреник прв пат потпишал до-
говор за членство во задолжителен пензиски фонд има 
право на еднострано  раскинување на договорот по пат 
на писмен поднесок доставен до друштвото во рок од 
осум работни дена од датумот на потпишувањето на 
договорот за членство во задолжителен пензиски фонд. 

(2) Поднесокот од став (1) на овој член даден на 
образец бр. 2 и е составен дел на овој правилник се по-
полнува и потпишува во два примероци кои агентот 
веднаш по потпишување на договорот му ги доставува 
на осигуреникот. 

(3) Потпишаниот поднесок за раскинување на дого-
ворот за членство во задолжителен пензиски фонд оси-
гуреникот може лично да го достави до друштвото, пре-
ку друго лице или по пошта со препорачана пратка. 

(4) По исклучок од став (3) на овој член, друштвото 
е должно да го прими поднесокот за раскинување на 
договорот за членство во задолжителен пензиски фонд 
иако не е доставен со препорачана пратка, доколку да-
тумот на поштенскиот печат е во рокот определен за 
раскинување на договорот. 

(5) Доколку поднесок за раскинување на договорот 
за членство во задолжителен пензиски фонд е доставен 
лично или од друго лице, копија од истиот со датумот 

на доставување, печатот на друштвото и потписот на 
вработениот во друштвото кој го примил поднесокот 
веднаш се дава на осигуреникот или на лицето кое го 
доставило поднесокот. Доколку доставата е извршена 
по пошта, друштвото доставува до осигуреникот копи-
ја од поднесокот со препорачана пратка.  

 
Член 21 

Доколку Агенцијата регистрира член со договор за 
членство во задолжителен пензиски фонд кој бил пра-
вилно раскинат, друштвото, по дознавањето за раски-
нување на договорот, треба веднаш да ги корегира по-
датоците и да ги достави до Агенцијата со барање за 
поништување на регистрацијата.  

 
Член 22 

Друштвото треба да ги чува податоците за осигуре-
ниците кои го раскинале договорот за членство во за-
должителен пензиски фонд и истите треба да бидат до-
стапни на Агенцијата по нејзино барање.  

 
IV. Начин и постапка на премин на член од постоен  

во иден задолжителен пензиски фонд 
 

Член 23 
(1) Доколку член сака да премине од постоен во 

иден задолжителен пензиски фонд тој потпишува вре-
мен договор за членство даден во Образец бр.1 и е со-
ставен дел на  овој правилник и го пополнува полето за 
премин од договорот. 

(2) Друштвото кое управува со идниот задолжителен 
пензиски фонд ги внесува податоците од времениот дого-
вор за членство во информацискиот систем на Агенцијата 
во рок од осум работни дена по неговото потпишување.  

(3) Агенцијата во рок од осум работни дена од вне-
сот на податоците од времениот договор за членство 
доставува до членот писмено известување дека е при-
мен времениот договор за членство, заедно со форму-
лар даден во Образец бр. 3 и е составен дел на овој пра-
вилник.  

(4) Во известувањето до членот се предочува дека: 
а) доколку бројот на месеци од првиот месец за кој 

членот стекнал право на придонес во постојниот задолжи-
телен пензиски фонд до месецот на премин во идниот за-
должителен пензиски фонд е помал од 24 месеци, за пре-
фрлување од постојниот во идниот задолжителен пензи-
ски фонд членот е должен да плати паричен надоместок 
во висина определена од друштвото и дека префрлување-
то може да се изврши единствено доколку членот го по-
полни и врати формуларот што е составен дел на известу-
вањето заедно со доказ за платен надоместок, во рок од 
осум работни дена од приемот на известувањето. 

б) доколку бројот на месеци од првиот месец за кој 
членот стекнал право на придонес во постојниот задол-
жителен пензиски фонд до месецот на премин во идни-
от задолжителен пензиски фонд е поголем од 24 месе-
ци, префрлувањето може да се изврши единствено до-
колку членот го пополни и врати формуларот што е со-
ставен дел на известувањето, во рок од осум работни 
дена од приемот на известувањето. 

(5) Првиот месец за кој членот стекнал право на 
придонес во смисла на став (3) од овој член е: 
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a) месецот кој следи по месецот во кој истекуваат 11 
работни дена од датумот на потпишување на договорот, 
за член кој прв пат пристапил  во  задолжително  пензиско 
и инвалидско осигурување пред 1 јануари 2003 година. 

b) месецот во кој членот прв пат пристапил во за-
должително пензиско и инвалидско осигурување, но не 
порано од јануари 2006 година, за член кој прв пат при-
стапил во задолжително пензиско и инвалидско осигу-
рување по 31 декември 2002 година. 

(6) Договорот за членство станува полноважен и 
произведува правно дејство од денот на примање на 
уредно пополнетиот формулар од ставот (3) на овој 
член во Агенцијата и доказ за платен надоместок во 
случај членот да имал обврска за плаќање на надоме-
сток за премин. За полноважноста на договорот Аген-
цијата, во рок од осум дена преку информацискиот си-
стем на Агенцијата, ги известува друштвата кои упра-
вуваат со постојниот и идниот задолжителен пензиски 
фонд и фондот на ПИОМ дека членот преминал во ид-
ниот задолжителен пензиски фонд. 

(7) Членството во постојниот задолжителен пензиски 
фонд престанува на првиот нареден датум за пренос од 
денот кога е примен уредно пополнетиот формулар сог-
ласно ставот (3) на овој член и доказ за платен надоместок 
во случај членот да имал обврска за плаќање на надоме-
сток за премин и на тој датум започнува членството во 
идниот задолжителен пензиски фонд. 

(8) При секој нареден премин на член од постоен во 
иден задолжителен пензиски фонд бројот на месеци на 
членство се смета од  датумот на стекнување на членс-
тво во постојниот задолжителен пензиски фонд. 

 
V. Aжурирање и корекција на договорите за  
членство и ажурирање на регистрацијата 

 
Член 24 

(1) Агенцијата согласно Законот за заштита на лични 
податоци и Законот за општа управна постапка врши ажу-
рирање на податоците на членовите на пензиските фондо-
ви во случај на промена на личните податоци на членот и 
корекција на податоците во случај кога ќе се појават раз-
лики во податоците наведени во договорот за членство од 
оние кои се доставени до Агенцијата или од податоците 
oд документот за лична идентификација на членот.  

(2) Заради поголема веродостојност на податоците кои 
се ажурираат и/или корегираат, отстранување на можно-
ста од злоупотреба и избегнување на можноста за повто-
рување на грешките од страна на членот (пермутација или 
испуштање на букви и бројки, нечитко и сл.) заедно со 
официјалното барање за ажурирање и/или корекција на 
податоците, друштвото доставува до Агенцијата фотоко-
пија или оригинал договор за членство и фотокопиja од 
документ за лична идентификација во хартиена форма за-
едно со изјава од членот за согласност за давање на фото-
копија од документот за лична идентификација, пропиша-
на во Образец бр.4 на овој правилник. 

(3) По исклучок од став (2) на овој член, доколку 
членот не сака да потпише изјава за согласност за дава-
ње на фотокопија од документот за лична идентифика-
ција во хартиена форма, друштвото до Агенцијата за-
едно со официјалното барање за  ажурирање и/или ко-
рекција на податоците доставува и: 

а) формулар за извршен увид во фотокопијата од 
документот за лична идентификација на членот чии по-
датоци се менуваат, извршен во седиштето на друшто-
то и потпишан од овластеното лице на друштвото кое 
го извршило увидот, или 

б) пополнет формулар од страна на членот чии пода-
тоци се корегираат, во кој членот сам ќе ги внесе подато-
ците што се предмет на корегирање/ажурирање и кој чле-
нот го доставува до друштвото со препорачана пошта.  

(4)Формуларите од став (3) од овој член содржат 
клаузула во која што е наведено дека личните податоци 
во формуларот се точни и вистинити. 

(5) Овластеното лице на Агенцијата ги користи фо-
токопиите на документот за лична идентификација са-
мо за целта за која се земени: ажурирање и/или корек-
ција на личните податоци на членовите на пензиските 
фондови, при што истите се чуваат на начин со кој се 
овозможува пристап до нив само од овластеното лице 
и се оневозможува нивна злоупотреба. 

 
VI. Поништување на регистрација 

 
Член 25 

(1) Агенцијата поништува регистрирање на член во 
Регистарот на членови на задолжителни пензиски фон-
дови покрај случаите од член 18 став (2) и член 21 од 
овој правилник, и ако:  

а) регистрацијата е заснована на неточни податоци; 
б) по барање на член на задолжителен пензиски 

фонд кој го отповикал утврдениот статус врз основа на 
член 131 став (2) од Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување; 

в) во случај на двострано раскинување на договорот;  
г) врз основа на судска одлука или 
д) други случаи спротивни на закон. 
(2) По поништувањето на регистрацијата, Агенција-

та веднаш ги известува друштвото и Фондот на ПИОМ 
по електронски пат.  

(3) По поништувањето на регистрација од страна на 
Агенцијата, друштвото го известува членот за пони-
штената регистрација.  

 
VII. Завршни одредби 

 
Член 26 

Друштвото треба да воспостави и одржува органи-
зациска структура и технички средства за исполнување 
на неговите обврски од овој правилник.  

 
Член 27 

Со денот на влегување во сила на овој правилник пре-
станува да важи Правилникот за начинот и постапката на 
распределба на осигуреници во пензиски фондови и за на-
чинот и постапката за членство во пензиски фонд („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 5/2006).  
 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 01-1164/5                Претседател 
22 јули 2008 година                   на Управниот одбор, 

   Скопје                    Анета Димовска, с.р. 
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ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
 
1729. 

 
С П И С О К 

НА ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ВЕШТАЦИ  
НА ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР 

 
1. Анастасиески Мирослав, ул. “Кеј Б. Единство-1“ 
Гостивар, 070 229 355, Економија 
2. Бојоска Весна, ул. “ЈНА“ бр. 235 Гостивар, 042 213 
600, Економија 
3. Илиеска Гордана, ул. “Никола Парапунов“ бр. 9-1-
3, 042 241 093, 070 345 828, Економија 
4. Манојлоски Ќирко, ул. “Живко Брајкоски“ бр. 69, 
042 272 298, 070 229 942, Економија 
5. Палазов Гоце, ул. “Панче Попоски“ бр. 4/3/16, 070 
814 199, Економија 
6. Топузоска Снежана ,ул. “Мара Угринова“ бб Гости-
вар,071 800 034, Економија 
7. Филипоски Драган, ул. “Мара Угринова“ 36 Гости-
вар, 075 485 111, 042 216 749, Економија 
8. Стефаноски Славко, ул. “Страхиња Симоноски“ бр. 
7, 042 217 373, 075 539 388, Економија 
9. д-р Владимир Данилоски, ул. “Борче Јованоски“ бр. 13 
Гостивар, 212 800 226,070 583 301, Судска медицина 
10. Савеска Јадранка, ул. “Трајко Јованоски“ бр. 10 
Гостивар, 070 422 002, Земјоделство 
11. Дулгерова Викторија, ул. “18 Ноември“ бр. 30 Го-
стивар, 070 923 447, 042 213 084, Земјоделство 
12. Вера Попоска, ул. “Мара Угринова“ бр. 84/9, 071 
218 697, Градежништво 
13. Хоџа Насер, ул. “Борис Кидриќ“ бр. 49, 070 748 
766, Архитект 
14.,Халили Абдулбари, с. Неготино Гостивар, 
042 274 035,Геодетски работи 
15. Костов Борис, нас. Питарница 3/15, 070 345 190 
Геодетски работи 
16. Трпески Заре, ул. “Сретко Крстески“ 22, 042 215 
077, 070 334 400, Електротехника 
17. Тримчевиќ Соња, с. Дебреше, 071 545 350, Гра-
дежништво 
18. Митрески Митре, ул. “ЈНА“ бр. 76, 042 215 445, 
075 425 551, Машинство 
19. Јаковлески Столе, с. Зубовце - 042 332 210, 075 
570 994, Шумарство 
20. Андреески Милорад, ул. “Браќа Ѓиноски“ 48, 070 
314 618, Шумарство 
21. Матеки Витко, ул. “Панче Попоски“ 303/1-123, 
075 531 070, 042 215 142, Технолог неорг. насока 
22. Митреска Снежана, ул. “ЈНА“ бр. 76, 042 215 445, 
071 363 777, Технолог неорг. насока 
23. Крстески Александар, ул. “Мара Угринова“ бр. 37, 
042 216 779, 070 606 851, Сообраќајна 
24. Сабит Алиу, с. Форино, 075 397 349, 042 322 479, 
Сообраќајна 

25. Пецо Јаќимоски Скопје, ул. “Алексо Демниевски“ 
бр. 17/10 Скопје, 022 031 813, 075 890 033, 023 143 
105, Сообраќајна - возила мех. и балистика 
26. Јанеска Весна, ул. “ЈНА“ бр. 278, 070 756 703, Со-
циолог 
 
Од сите области 
27. Агенција за судски вештаци Кичево, ул. “11 Сеп-
тември“, 045 220 007, за сите области 
28. Друштво за вештачење Консалтинг БСМЕ - КТ, 
ул. “Наум Наумоски Борче“ бб, 023 217 446, за сите 
области. 

 
Су. бр. 540/07                     Основен суд Гостивар  

14 декември 2007 година            Претседател,  
   Гостивар                            Кристе Николоски, с.р. 

___________ 
 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
1730. 

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 Македони-
ја” бр. 113/2007), директорот на Управата за ветери-
нарство донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗА-
БРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШ-
НИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧ-
КО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИ-
ОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗ-
ВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО 

ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ 
 

Член 1 
Во Решението за забрана на увоз во Република Ма-

кедонија 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. 
22/2008), во Анексот 1 по зборот: "Шведска" се додава 
зборот: "Кипар". 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
 11-1817/4                     Директор, 

22 јули 2008 година                       Дејан Рунтевски, с.р. 
  Скопје 



25 јули 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 32 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 јули 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП   ОО   РР   АА   ЧЧ   КК   АА   ББ РР ..   99 33   

   Со ова неотповикливо го порачувам изданието Кривичен законик во ______  примероци. 
 

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по 
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс 
број + 389-2-311-22-67. 
 
Порачател: ______________________________________.  Место: ________________________ 
ул. ______________________________ бр. ____________, тел./факс ______________________ 

 
  Потпис на порачателот 

Во _________, _______2008 година.         (М.П.)                  ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


