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306. 
Врз основа на член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ 
ПРИХОДИ 

Се прогласува Законот за утврдување и наплата на јав-
ните приходи, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 13 февруари 2001 година. 

Бр. 07-653/1 
13 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ 

ПРИХОДИ 

Дел први 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Co овој закон се уредува постапката за утврдување и 

наплата на јавните приходи, како и делокругот на работа-
та, овластувањата и организацијата на Управата за јавни 
приходи. 

Примена на законот 

Член 2 
Овој закон се однесува на сите видови даноци и други 

јавни приходи пропишани со закон, освен на увозните да-
вачки што ги наплатува царинскиот орган. 

Дефиниции 

Член 3 
Одделни поими употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. Јавни приходи се финансиски средства што ги ос-

тварува државата и други јавно - правни тела за финанси-
рање на јавните расходи (даноци и придонеси). 

2. Јавни давачки се даноци и други јавни давачки пропи-
шани како задолжителни давања на физички и правни лица. 

3. Данок е задолжителна јавна давачка на правни и фи-
зички лица во полза на државата за финансирање на јавни-
те расходи. 

4. Такса е паричен надоместок за непосредните услуги 
и права кои државните органи ги даваат на правни и на 
физички лица. 

5. Даночен обврзник е секое лице кое со закон е опре-
делено да плаќа данок или друг вид јавна давачка. 

6. Даночен платец е лице кое е должно да плаќа данок 
или друг вид јавна давачка во свое име и за своја сметка 
или во име и за сметка на друго лице. 

7. Даночен долг е износот на данок или на друг вид 
јавна давачка кој даночниот обврзник е должен да го пла-
ти на начин пропишан со закон. 

8. Лице е секое правно или физичко лице. 

Дел втори 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

1. Статус и организација 

Член 4 
(1 ) Работите на утврдување и наплата на даноци и на 

други видови јавни приходи (во натамошниот текст: рабо-
ти на јавни приходи) ги врши Управата за јавни приходи. 

(2) Управата за јавни приходи е орган во состав на 
Министерството за финансии, со својство на правно лице. 

(3) Седиштето на Управата за јавни приходи е во 
Скопје. 

Член 5 
Управата за јавни приходи функционира единствено 

на територијата на Република Македонија. 

Член 6 
(1) Работите на јавни приходи, Управата за јавни при-

ходи, ги врши преку: генерална дирекција, регионални ди-
рекции и даночни одделенија. 

(2) Управата за јавни приходи, заради остварување на 
работите на јавни приходи, може да отвори и даночни 
канцеларии. 

Член 7 
(1) Co работата на Управата за јавни приходи раково-

ди директор. 
(2) Директорот на Управата за јавни приходи може да 

има заменик. 
(3) Директорот и заменикот ги именува и разрешува 

Владата на Република Македонија. 

Член 8 
Директорот на Управата за јавни приходи раководи и 

ја претставува Управата за јавни приходи; организира и 
обезбедува законито и ефикасно вршење на работите и за-
дачите; презема мерки од надлежност на Управата за јав-
ни приходи во согласност со закон; одлучува за прием, 
распоредување, како и за правата и должностите на врабо-
тените во Управата за јавни приходи. 

2. Делокруг на работа 

Член 9 
Управата за јавни приходи ги врши следниве работи: 
- ги спроведува законите и други прописи за даноците 

и другите јавни давачки; 
- води даночни сметки за плаќање на даноците и дру-

гите јавни давачки; 
врши наплата на даноците и другите јавни давачки; 
-води евиденција за даночните обврзници; 
-го следи и анализира остварувањето на јавните давачки; 
- ја следи и анализира примената на даночните пропи-

си, функционирањето на даночниот систем и иницира 
промени во даночниот систем; 

- издава уверенија, потврди и други документи за пла-
тени даноци и други јавни давачки; 

- донесува финансиски план, програма и планови за 
работа; 
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- спроведува програми за усовршување и оспособува-
ње на вработените; 

- спроведува едукативни програми за даночните обврз-
ници и 

- врши и други работи во врска со наплата на јавни да-
вачки, врз основа на закон. 

3. Средства за работа 

Член 10 
Средствата за вршење на работите на Управата за јав-

ни приходи се обезбедуваат од: 
- Буџетот на Република Македонија; 
- приходи од склучени договори за вршење на контро-

ла и наплата на јавни давачки и 
- други приходи утврдени со закон. 

Член 11 
(1) Покрај средствата од член 10 на овој закон, Упра-

вата за јавни приходи остварува средства во висина од 
25% од приходите од откриени и наплатени даноци, како 
и од наплатените камати за ненавремено платени даноци 
или други јавни давачки. 

(2) Средствата од став (1) на овој член, се користат за 
осовременување, унапредување и стимулирање на работа-
та на Управата за јавни приходи врз основа на посебна 
програма донесена од министерот за финансии. 

4. Регистрација на даночни обврзници 
Член 1 2 

(1) Bo Управата за јавни приходи се регистрираат: 
- обврзници на данокот на додадена вредност, акцизи, 

персоналниот данок на доход и данокот на добивка и 
- даночни платци - исплатители на лични примања, 

пензии и инвалиднини. 
(2) Лицата од став (1) на овој член, се должни да се ре-

гистрираат, да пријават промени, односно да се одјават 
најдоцна во рок од десет работни дена од денот на наста-
нувањето на условите за регистрација на промената, од-
носно за одјавување, доколку поинаку не е пропишано со 
овој или друг закон. 

(3) Даночните платци - исплатители од став (1) алинеја 
2 на овој член, се должни да ги пријават и обврзниците на 
персоналниот данок на доход на кои им исплатуваат лич-
ни примања, пензии и инвалиднини, идентификувани со 
единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ). 

(4) Управата за јавни приходи, по службена должност, 
ги регистрира лицата за кои ќе утврди дека биле должни 
да се регистрираат согласно со став (1 ) на овој член, а тоа 
не го направиле. 

(5) Министерот за финансии ја пропишува формата, 
содржината и начинот на пополнување на пријавата за ре-
гистрација на даночните обврзници. 

Член 1 3 
(1) Управата за јавни приходи води единствена еви-

денција на лицата кои подлежат на обврски за пријавува-
ње и плаќање на даноци и други јавни давачки (во ната-
мошниот текст: Регистар на даночни обврзници). 

(2) Управата за јавни приходи ги воведува во евиден-
ција и лицата - обврзници на даноци и јавни давачки кои 
ги наплатува Управата за јавни приходи, а не се должни 
да се регистрираат. 

(3) Ha лицата воведени во Регистарот на даночни об-
врзници, Управата за јавни приходи им доделува един-
ствен даночен број (во натамошниот текст: ЕДБ), доколку 
не им е доделен. 

(4) Физичките лица кои не се должни да се регистри-
раат согласно со член 12 став (1) на овој закон, како ЕДБ 
се користи единствениот матичен број на граѓанинот 
(ЕМБГ). 

(5) ЕДБ претставува единствен идентификатор на ли-
цето како даночен обврзник и се користи во комуникаци-
јата со Управата за јавни приходи. 

(6) Носителите на платниот промет се должни, заради 
вршење на трансакции за даночни плаќања, претходно да 
го обезбедат податокот за ЕДБ на даночниот обврзник, од-
носно даночниот платец. 

Член 1 4 
(1) За обезбедување на податоци потребни за вршење 

на работите на јавни приходи, секој субјект што води 
службени регистри и други јавни бази на податоци е дол-
жен, на барање на Управата за јавни приходи, да и дава 
податоци од службените регистри и другите јавни бази на 
податоци. 

(2) Управата за јавни приходи има право пред надлеж-
ниот суд кај кого е поведена постапка за статусни проме-
ни (спојување, припојување или поделба) или други про-
мени над даночниот обврзник во трговскиот регистар (ре-
гистрација, пререгистрација) да иницира постапка за сус-
пендирање на отпочнување на постапката за период од 60 
дена, заради утврдување на неплатени јавни давачки. 

(3) Надлежниот суд пред кого е поведена било која 
постапка од став (2) на овој член е должен за истата да ја 
извести Управата за јавни приходи. 

(4) Управата за јавни приходи не подлежи на обврска-
та за авансирање на трошоците на претходната постапка по 
член 48 од Законот за стечај и за други судски трошоци. 

5. Даночна пријава 

Член 1 5 
(1 ) Даночната пријава се поднесува на пропишан образец. 
(2) Даночната пријава задолжително ја потпишува да-

ночниот обврзник или лице овластено од него. 

Член 1 6 
(1 ) Bo случаите кога е пропишано со закон, даночниот 

обврзник поднесува даночна пријава. 
(2) Bo случаи кога даночниот обврзник не поднел да-

ночна пријава или кога Управата за јавни приходи, со кон-
трола, утврди дека даночната пријава содржи непотполни 
или погрешни податоци, ги утврдува податоците за соод-
ветниот пресметковен период. 

(3) Bo случаите предвидени со закон, Управата за јав-
ни приходи, со решение, го утврдува данокот или другите 
јавни давачки за соодветниот пресметковен период. 

(4) Решението од став (3) на овој член се донесува во 
рокот утврден со законот со кој е пропишан соодветниот 
вид данок или друг вид јавна давачка. 

Член 17 
Даночниот обврзник кој дополнително утврдил де-

ка поднесената даночна пријава содржи грешка или не-
потполни податоци кои имаат влијание врз утврдувањето 
на даночната обврска може да поднесе изменета даночна 
пријава со изменети податоци или непотполните податоци 
да ги исправи во случај кога: 

- рокот за утврдување на данокот за соодветниот прес-
метковен период не е истечен и 

- е пропишано со закон. 

Член 1 8 
Управата за јавни приходи може, по службена дол-

жност, да поднесе даночна пријава во име на даночниот 
обврзник, во посебни случаи (смрт, дерегистрација на да-
ночен обврзник и слично), доколку не е поднесена даночна 
пријава од даночен обврзник на начин и во пропишан рок. 

6. Даночна евиденција 

Член 19 
(1) Обврските на даночните обврзници врз основа на 

јавните приходи се евидентираат на начин кој овозможува 
увид во висината на задолжувањата по видови даноци, из-
вршени уплати, состојба на даночниот долг и пресметани 
трошоци во постапката и каматата. 

(2) Исправата која ја издава Управата за јавни приходи 
на барање на даночниот обврзник, врз основа на евиден-
цијата за обврските што се евидентираат согласно со од-
редбите на овој закон се смета за јавна исправа. 

(3) Даночниот обврзник има право на увид во евиден-
цијата и податоците кои во врска со нив ги води Управата 
за јавни приходи и може да бара измена на непотполни 
или неточни податоци. 
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7. Доверливост на податоци 

Член 20 
(1) Управата за јавни приходи е должна да обезбеди 

заштита и доверливост на податоците и информациите од 
значење за утврдување на даночните обврски со кои може 
да му се нанесе материјална или друга штета на даночни-
от обврзник или друго лице во постапката. 

(2) Лицето вработено во Управата за јавни приходи, е 
должно даночните информации и податоците за даночни-
те обврзници до кои дошло при вршење на работата да ги 
чува како службена тајна. 

(3) Определени даночни информации и податоци до-
биени во службено својство можат да бидат доставени на: 

- Министерството за финансии за потребите на извр-
шување на нивните обврски според даночните прописи; 

- Министерството за внатрешни работи, јавното обви-
нителство и судските органи, за цели на утврдување на да-
ночните обврски, одговорност за даночни прекршоци и 
присилна наплата; 

- даночни органи на странска земја, врз основа на ме-
ѓународна спогодба и 

- други лица врз основа на писмена согласност на да-
ночниот обврзник. 

(4) Директорот на Управата за јавни приходи ги про-
пишува податоците и документите со нивниот степен на 
доверливост. 

8. Посебни одредби 

Член 21 
(1) Вработен во Управата за јавни приходи не смее да 

биде содружник, ниту да биде член на управен или на над-
зорен орган во трговско друштво и да врши дејност која е 
неспоива со работата на органот за јавни приходи. 

(2) Работите кои се неспоиви со работата на органот за 
јавни приходи ги пропишува директорот на Управата за 
јавни приходи. 

Член 22 
Службено лице кое е овластено да решава или да врши 

дејствија во постапка на утврдување, контрола и наплата 
на јавни приходи не смее да решава, односно да врши 
дејствија во постапката ако: 

- со даночниот обврзник е во крвно сродство во права 
линија до било кое колено, а во странична линија до чет-
врто колено; брачен другар или роднина по жена до вто-
риот степен заклучно, па и во случај кога бракот преста-
нал; 

- е старател, штитеник, посвоено лице или посвоител 
на сопственикот, на работоводниот орган или на членови 
на органите на управување на даночниот обврзник и 

- е акционер. 

Член 23 
Повреда на одредбите од членовите 20 став (2), 21 и 22 

на овој закон претставува дисциплински престап за кој се 
изрекува престанок на вработувањето. 

Дел трети 

1. Инспекциски надзор 

Член 24 
Управата за јавни приходи врши инспекциски надзор 

на спроведувањето и примената на даночните прописи од 
страна на даночните обврзници. 

Член 25 
Инспекцискиот надзор опфаќа: 
- проверка на правилноста и точноста на водењето на 

работните книги, документацијата од работењето и друга-
та пропишана евиденција кај даночниот обврзник; 

- проверка на законитоста и навременоста на пресме-
тувањето и плаќањето на даноците и другите јавни давач-
ки; 

- проверка на финансиските трансакции на даночниот 
обврзник; 

- преглед на потрошниот материјал и залихите, инвен-
тарот, суровините, полупроизводите, готовите производи 
и основните средства; 

- проверка на деловните и други простории во кои се 
врши дејноста или се чуваат добра и 

- проверка на состојбата и вредноста на недвижности-
те, имотот и имотните права што подлежат на оданочување. 

Член 26 
(1 ) Работите на инспекциски надзор ги врши даночен 

инспектор (во натамошниот текст: инспектор). 
(2) Инспекторот има легитимација чија форма и содр-

жина ја пропишува министерот за финансии. 

Член 27 
Инспекторот самостојно ги врши работите на инспек-

цискиот надзор и одредува мерки за кои е овластен со за-
кон. 

Член 28 
(1 ) Инспекцискиот надзор, по правило, се врши во 

просториите на даночниот обврзник или кај лице овласте-
но за водење на деловните книги, во работно време на да-
ночниот обврзник. 

(2) Даночниот обврзник е должен на инспекторот да 
му овозможи вршење на инспекцискиот надзор, да му ги 
обезбеди и создаде потребните услови за вршење на над-
зорот и да му ги стави на увид и располагање деловните 
книги и документи кои се од значење за утврдување на да-
ночните обврски или обврските на други јавни давачки. 

(3) Доколку даночниот обврзник не го овозможи ин-
спекцискиот надзор и не обезбеди услови за негово врше-
ње, инспекторот може да бара даночниот обврзник делов-
ните книги и другата документација од значење за утврду-
вање на даночните обврски или обврските на други јавни 
давачки да ги достави на надзор во Управата за јавни при-
ходи. 

(4) Bo случајот од став (3) на овој член, Управата за 
јавни приходи, е должна на даночниот обврзник да му 
овозможи правење на копии или изводи од документаци-
јата, со цел за продолжување на вршење на дејноста. 

Член 29 
(1 ) При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекто-

рот има право да влегува во деловни и други простории 
кои се користат за вршење на дејноста или за чување на 
добра. 

(2) Кога постои основано сомнение дека даночниот об-
врзник врши дејност во станбени простории, инспекторот 
може да изврши преглед на тие простории врз основа на 
налог од надлежен суд. 

Член 30 
При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекто-

рот привремено, до завршувањето на постапката, има пра-
во да одземе одделни работни книги, документи и други 
докази и материјали од значење за утврдување на даноци-
те и други јавни давачки. 

Член 31 
(1 ) При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекто-

рот има право да одземе добра пуштени во промет за кои 
не се платени акцизи, како и добра кои се ставаат во про-
мет кои прописно не се евидентирани. 

(2) Bo случаите од став (1) на овој член, инспекторот 
може да одземе и возило и друго превозно средство со кое 
доброто се транспортира, ако вредноста на доброто е по-
голема од една третина од вредноста на средството, како и 
паричните средства од продадените добра затекнати во 
моментот при вршењето на контролата. 

(3) Возилото може да се одземе и кога вредноста на 
доброто не е поголема од една третина од вредноста на 
средството, ако тоа средство после фабричката изработка 
дополнително е опремено со посебен простор за криење 
или трајно транспортирање на добро. 

(4) Одземените добра или средства од ставовите (2) и 
(3) на овој член се продаваат согласно со одредбите од 
овој закон. 
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(5) Средствата остварени со продажба на одземените 
добра и средства се приход на Буџетот на Република Ма-
кедонија. 

(6) Дел од одземените добра можат да се отстапат на 
друг орган на државната управа. 

(7) Одлука за отстапување на дел од добрата донесува 
Владата на Република Македонија. 

Записник 

Член 32 
(1) За преземените дејствија во постапката на инспек-

цискиот надзор, инспекторот составува записник. 
(2) Еден примерок од записникот се доставува до да-

ночниот обврзник во рок од осум работни дена од денот 
на завршувањето на инспекцискиот надзор. 

(3) Даночниот обврзник има право да поднесе приго-
вор на записникот за спроведениот надзор во рок од осум 
работни дена од денот на неговото доставување. Ако во 
приговорот се изнесат нови факти и се предложат нови 
докази што би влијаеле врз донесувањето на решението и 
преземањето на други мерки, ќе се проверат изнесените 
факти и предложените докази и за тоа ќе се состави до-
полнителен записник. 

Решение 

Член 33 
(1 ) Ако при инспекцискиот надзор се утврди дека да-

ночниот обврзник не ги пресметал, неправилно ги пресме-
тал или не ги уплатил даноците и другите јавни давачки, 
со решение, ќе се наложи плаќање на истите. 

(2) Решението го донесува директорот на органот за 
јавни приходи во рок од осум дена од денот на приемот на 
приговорот, односно од истекот на рокот за поднесување 
на приговор по записникот. 

Жалба 
Член 34 

(1) Против решението од член 33 на овој закон даноч-
ниот обврзник може да изјави жалба до министерот за фи-
нансии. 

(2) Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
(3) Против решението донесено во постапка на жалба 

од министерот за финансии може да се поведе управен 
спор пред Врховниот суд на Република Македонија. 

Одлагање од извршување 

Член 35 
(1) Ha барање на даночниот обврзник, Управата за јав-

ни приходи може да го одложи извршувањето на решени-
ето до донесување на решение по жалба, ако се оцени дека 
со извршувањето на решението ќе се нанесе штета на да-
ночниот обврзник која тешко би можела да се поправи. 

(2) Одложувањето на извршувањето од став (1) на овој 
член, може да се одобри доколку даночниот обврзник го 
обезбеди плаќањето на долгот. 

(3) Постапката и начинот на обезбедување на плаќање 
на даночниот долг поблиску ги пропишува министерот за 
финансии. 

Член 36 
(1) Директорот на Управата за јавни приходи, по прет-

ходна согласност на министерот за финансии, на даночен 
обврзник кој не е во можност даночните обврски да ги на-
мири одеднаш, може да дозволи одложено плаќање на об-
врски или плаќање на рати, доколку се оцени дека извр-
шувањето на даночните обврски би го нарушил процесот 
на неговото деловно работење и би се оневозможило доб-
роволното плаќање на даночната обврска. 

(2) Одложеното плаќање или плаќањето на рати од 
став (1) на овој член, се одобрува доколку даночниот об-
врзник го обезбеди плаќањето на даночната обврска. 

(3) Постапката и начинот на обезбедување на плаќање-
то на даночната обврска поблиску ги пропишува министе-
рот за финансии. 

(4) Решението за одобрување на одложеното плаќање 
или плаќање на рати може да се повлече доколку Управа-
та за јавни приходи оцени дека наплатата на обврските 
може да се оневозможи. 

2. Присилна наплата 

Член 37 
Даночниот обврзник кој пристигнатиот даночен долг, 

паричните казни и каматите доброволно не ги платил во 
пропишаниот рок (во натамошниот текст: даночен дол-
жник) наплатата ќе се изврши по присилен пат (во ната-
мошниот текст: присилна наплата). 

Член 38 
Пред пристапувањето кон присилна наплата на даноч-

ниот долг, паричната казна и каматата органот за јавни 
приходи е должен да му достави писмена опомена на да-
ночниот должник за да го плати пристигнатиот даночен 
долг, паричната казна и каматата во рок од осум дена од 
денот на доставувањето на опомената на последната адре-
са што ја пријавил во Управата за јавни приходи. 

Член 39 
(1 ) Присилната наплата на даночниот долг, паричната 

казна и каматата се врши врз основа на решение за одре-
дување присилна наплата, кое го донесува органот за јав-
ни приходи кај кој даночниот должник е регистриран. 

(2) Решението за одредување присилна наплата му се 
доставува на даночниот должник на последната адреса 
што ја пријавил во Управата за јавни приходи. 

(3) Bo решението за присилна наплата се искажува: 
висината на долгот, начинот на извршувањето на при-

силната наплата и напомена дека трошоците на присилна-
та наплата ќе паднат на товар на даночниот должник. 

Член 40 
(1) Трошоците во постапката на присилна наплата па-

ѓаат на товар на даночниот должник: 
- 4% од износот на главниот долг и каматата при вр-

шење на пописот и 
- 5% од износот на главниот долг и каматата при вр-

шење на продажбата. 
(2) Покрај трошоците од став (1) на овој член, даноч-

ниот должник ги поднесува и трошоците за секое излегу-
вање на службеното лице на органот за јавни приходи во 
врска со пописот и продажбата. Износот на овие трошоци 
го определува органот за јавни приходи. 

(3) Другите трошоци (трошоци за чување и превоз на 
предмети и слично), ги поднесува даночниот должник во 
вистинскиот износ. 

(4) Ha проценувачите и на сведоците им следува надо-
месток од час на товар на даночниот должник. Висината 
на надоместокот го определува органот за јавни приходи. 

Член 41 
(1 ) Присилната наплата на даночниот долг се извршу-

ва од целокупниот имот, приходите и побарувањата на да-
ночниот должник, освен: 

1 ) облека, обувки, постелнина и садови што му се 
неопходни на даночниот обврзник и на членовите на него-
вото семејство и најнужниот мебел; 

2) научни и стручни книги и учебници на членовите на 
семејството; 

3) стипендија и кредити на ученици и студенти; 
4) детски додаток и други примања врз основа на 

социјална заштита; 
5) две третини од нето личните примања и примањата 

врз основа на социјално осигурување и 
6) примања врз основа на законско издржување. 
(2) Предмет на присилна наплата не можат да бидат 

ни: противпожарна опрема наменета за користење во де-
ловните простории; лекови, медицински помагала и меди-
цинска опрема наменета за користење во деловните прос-
тории. 

Член 42 
(1 ) Присилната наплата од имотот на даночниот дол-

жник се состои од попис со процена и продажба на имотот 
по пат на јавно наддавање. 

(2) Доколку се попишуваат добра кои подлежат на 
расипување, односно чиј рок на употреба би истекол до 
завршување на постапката, продажбата може да се изврши 
веднаш со непосредна спогодба. 
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Член 43 
Присилната наплата на даночниот долг се прекинува 

кога даночниот должник ќе го намири долгот со кама-
тите и трошоците или кога на друг начин ќе престане об-
врската за плаќање на даночниот долг, за што даночниот 
извршител составува белешка. 

Член 44 
(1 ) Против решението за одредување на присил-

на наплата, даночниот должник може во рок од осум дена 
од денот на доставувањето на решението да изјави жалба 
до министерот за финансии. 

(2) Bo жалбата не може да се изнесуваат околности 
кои се однесуваат на утврдувањето на даночниот долг. 

(3) Жалбата не го одлага извршувањето на присилна-
та наплата. 

Член 45 
(1 ) Присилната наплата на даночен долг, парична каз-

на и каматата ја врши овластено службено лице на орга-
нот за јавни приходи - даночен извршител. 

(2) Даночниот извршител има службена легитимација 
чија форма и содржина ја пропишува министерот за фи-
нансии. 

(3) Даночниот извршител е должен да ја покаже служ-
бената легитимација во постапката на присилна наплата. 

Член 46 
Кога постои основано сомнение дека даночниот извр-

шител ќе биде спречен да ја спроведе постапката на при-
силна наплата може да побара присуство и помош од ор-
ганот надлежен за јавен ред. 

Член 47 
Пописот , по правило, го опфаќа имотот, приходите и 

побарувањата на даночниот должник од кој на најлесен и 
најбрз начин и со најмалку трошоци за даночниот дол-
жник ќе ја обезбеди наплатата на даночниот долг. 

Член 48 
Пописот на имотот обично се врши во присуство на 

даночниот должник. Ако даночниот должник не е прису-
тен , пописот се врши во присуство на двајца сведоци. 

Член 49 
(1 ) При пописот даночниот извршител врши и процена 

на имотот. Во случај на потреба, даночниот извршител 
може да повика и друго лице - проценител. 

(2) По барање на даночниот должник, органот за јавни 
приходи е должен да повика проценител. Трошоците 
за проценителот паѓаат на товар на даночниот обврзник. 

Член 50 
(1 )3а извршениот попис и процената на имотот даноч-

ниот извршител составува записник во кој се внесува-
ат сите податоци и поединости од пописот, а особено: 

- име и презиме, адреса на даночниот должник, однос-
но фирма и деловно седиште на даночниот должник, ка-
ко и податоци за другите лица кои учествуваат во попи-
сот и процената; 

- констатација дека на даночниот должник му е дос-
тавено решение за одредување на присилна наплата; 

- напомена дека даночниот должник бил повикан да го 
уплати даночниот долг пред пристапувањето кон пописот 
и дека тој тоа не го сторил; 

- местото и времето на извршување на пописот; 
- износот на даночниот долг, каматата и трошоците за 

кои се врши попис; 
- име и опис на попишаниот имот; 
- изјавата на даночниот должник или на трето лице за 

тоа во чија сопственост е имотот што е предмет на попис; 
- поединечно проценетата вредност на попишаниот 

имот и 
- потпис на службеното лице кое го врши пописот, на 

сведоците и на проценителот ако бил повикан. 
(2) Примерок од записникот се врачува на даноч-

ниот должник. 
Член 51 

Доколку износот на даночниот долг за кој се врши 
присилна наплата не може да се наплати во целина од 

подвижниот имот на даночниот должник, присилната нап-
лата ќе се изврши од неговиот недвижен имот. 

Член 52 
(1 ) Доколку обврзникот не сака сам да ги отвори 

деловните простории и да го стави на увид имотот заради 
вршење на попис и процена, даночниот извршител, е ов-
ластен присилно да ги отвори затворените простории во 
присуство на двајца сведоци и да оствари увид во имотот, 
за да може да изврши попис и процена. 

(2) Преземените работи од став (1) на овој член и 
лицата присутни како сведоци задолжително се наведува-
ат во записникот за попис. 

Член 53 
(1) Доколку даночниот должник изјави дека движниот 

имот што се попишува е во сопственост на трето лице, а 
не даде докази за тоа, имотот ќе се попише и истото ќе би-
де наведено во записникот за попис. 

(2) Даночниот извршител е должен да го извести тре-
тото лице од став (1) на овој член и да го упати дека во 
рок од осум дена од денот на известувањето може да под-
несе излачна тужба до судот. Ако тоа лице во наведениот 
рок не поднесе доказ дека поднело тужба, постапката за 
присилна наплата ќе продолжи. 

(3) Доколку третото лице кое полага право на сопстве-
ност над попишаниот имот било присутно на пописот, се 
известува усно, а тоа се констатира во записникот. 

(4) Co поднесувањето на доказ за поднесена излачна 
тужба се одлага продажбата на попишаните предмети за 
кои е поднесена тужба до завршувањето на спорот и тој 
имот се остава на чување на даночниот должник. 

(5) Даночниот должник е должен имотот од став (4) 
на овој член да го чува во непроменета состојба 
до завршувањето на спорот по излачната тужба. 

Член 54 
Ако по излачната тужба се утврди дека подносителот 

на излачната тужба не е сопственик, а даночниот должник 
го оттуѓи, уништи или го оштети попишаниот имот, про-
тив него ќе се поднесе кривична пријава до надлеж-
ното јавно обвинителство, а заради наплата на долгот, 
без одлагање и без врачување на посебно решение за од-
редување на присилна наплата, ќе се изврши нов попис и 
процена на подвижниот имот. 

Член 55 
(1 ) Попишаниот имот може да се остави на чување на 

даночниот должник, со забрана за оттуѓување до намиру-
вање на даночниот долг. Забраната за оттуѓување на нед-
вижен имот органот за јавни приходи ја пријавува во орга-
нот надлежен за геодетски работи заради запишување на 
предбележано заложно право на недвижности. 

(2) Доколку даночниот должник го оттуѓи, уништи 
или го оштети имотот што му е оставен на чување, против 
него ќе се поднесе кривична пријава до надлежното јавно 
обвинителство. 

(3) Попишаните пари, хартии од вредност, накитот и 
други драгоцености се одземаат од даночниот должник и 
се депонираат во сеф во банка , а на даночниот должник 
му се издава потврда. 

Член 56 
Попис и одземање на подвижниот имот заради при-

силна наплата на даночниот долг, по правило, не се врши 
ноќе, во недела и во деновите на верски и државни праз-
ници. 

Член 57 
(1) Органот за јавни приходи може, заради наплата на 

даночниот долг, да донесе решение за забрана на користе-
ње на средствата на даночниот должник од неговите смет-
ки, на личните примања од работен однос и на неговите 
побарувања, а на носителот на платниот промет, на дол-
жникот на даночниот должник, односно на исплатителот 
на личните примања да им наложи средствата да ги упла-
тат во корист на даночниот долг. 

(2) Против решението од став (1) на овој член, даноч-
ниот должник и неговиот должник можат да поднесат 
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жалба до министерот за финансии во рок од осум дена од 
денот на доставувањето на решението. 

(3) Жалбата на даночниот должник не ќе го одлага из-
вршувањето на решението, додека жалбата на должникот 
на даночниот должник ја одлага наплатата по решението. 

(4) Bo жалбата не можат да се изнесуваат околности 
кои се однесуваат на утврдувањето на даночниот долг. 

(5) Ако должникот на даночниот должник не изјавил 
жалба или ако неговата жалба се одбие, е должен да пос-
тапи по решението од став (1) на овој член. 

(6) Ако носителот на платниот промет, должникот на 
даночниот должник или исплатителот на личните прима-
ња не постапат по решението од став (1) на овој член, нап-
латата ќе се изврши присилно на товар на нивните средства. 

Јавна продажба 

Член 58 
(1) Јавната продажба на запленетите предмети, по пра-

вило , се врши со јавно наддавање, освен во случаите од 
член 42 став (2) на овој закон. 

(2) Јавното наддавање се закажува со оглас кој содржи: 
1) име, презиме и адреса на даночниот должник; 
2) време и место на јавното наддавање и 
3) список на предметите што ќе бидат изложени на 

јавното наддавање, со опис и назначување на почетната 
цена на предметите што се предмет на јавното наддавање. 

Член 59 
Ha јавното наддавање не може да учествуваат 

вработените во органот за јавни приходи, како и членови-
те на нивните семејства. 

Член 60 
(1 )Јавната продажба се прекинува штом ќе се постигне 

износот од продадените движни предмети со кои се пок-
риваат долгот, паричните казни, каматата и трошоците на 
постапката, a другите предмети му се враќаат на даночни-
от должник. 

(2) Доколку со продажбата на попишаниот имот е ос-
тварена поголема вредност од износот на долгот, парични-
те казни, каматата и трошоците на постапката, разликата 
му се враќа на даночниот должник. 

Член 61 
(1)За јавната продажба се составува записник. 
(2) Записникот го потпишуваат даночниот извршител 

и купувачот. 
Член 62 

Од наплатениот износ по присилен пат се намируваат 
обврските по следниот редослед: 

1) трошоците на присилната наплата; 
2) должниот данок или други јавни давачки; 
3) паричните казни и 
4) каматите. 

3. Камата за ненавремено платен данок 

Член 63 
Ha износот на данокот што не е платен во пропишани-

от рок се плаќа камата во висина од 0,1% за секој ден за-
доцнување. 

4. Враќање на повеќе или погрешно наплатен данок 

Член 64 
Даночниот обврзник има право на враќање на повеќе 

или погрешно наплатениот данок, каматата и трошоците за 
присилна наплата, како и камата пресметана на наплатниот 
износ (данокот, каматата и трошоците) во висина на ескон-
тната стапка на Народната банка на Република Македонија. 

Член 65 
Доколку се бара враќање на повеќе или погрешно уп-

латен данок од страна на даночниот обврзник, рокот за 
плаќање камата тече по истекот на триесеттиот ден од де-
нот на поднесувањето на барањето за враќање на данокот. 

Член 66 
Ha повеќе уплатениот данок од кој се врши пребивање 

на други даноци или кој се користи како аконтација за на-
редниот период не се пресметува и плаќа камата. 

Член 67 
Управата за јавни приходи писмено го известува да-

ночниот обврзник во рок од 20 дена од откривање на пове-
ќе уплатениот данок. 

5. Застареност 

Член 68 
(1 ) Правото за утврдување и наплата на данок, на ка-

мата и на трошоци за присилна наплата застарува за пет 
години по истекот на календарската година за која бил ут-
врден данокот. 

(2) Правото на обврзникот за враќање на неправилно 
уплатениот износ на данок, камата и трошоци за присилна 
наплата застарува за пет години по истекот на годината во 
која е извршена уплатата. 

Член 69 
(1) По секој прекин на рокот на застареност започнува 

да тече нов рок на застареност. 
(2) Правото на утврдување, наплата и на враќање на 

данокот, во секој случај застарува по истекот на десет го-
дини по календарската година во која требало да се извр-
ши утврдување, наплата и враќање на данокот. 

6. Отпис на даночни обврски 

Член 70 
(1) Управата за јавни приходи, до крајот на годината, 

може да изврши траен отпис на даночните обврски што ги 
има во својата евиденција доколку истекол рокот на заста-
реност или обврските станале ненаплативи. 

(2) Како ненаплативи обврски, во смисла на овој за-
кон, се сметаат обврските: 

- од даночен обврзник кој престанал да постои, а нема 
правни наследници од кои може да се наплати и 

- висината на трошоците за наплата на даночната об-
врска значително ја надминува висината на ненаплатената 
обврска. 

(3) За отписот од став (2) на овој член одлучува ми-
нистерот за финансии на предлог на Управата за јавни 
приходи со посебно решение кое се спроведува во даноч-
ната евиденција. 

Член 71 
(1) Пристигнатиот износ на данокот кој моментално не 

може да се наплати ни по присилен пат, привремено се 
отпишува како моментално ненаплатив. 

(2) Доколку се појави можност за наплата на привре-
мено отпишан данок, даночниот должник повторно се за-
должува со привремено отпишаниот данок, под услов да 
не застарело правото на наплата. 

(3) За привремено отпишување на пристигнатиот да-
нок одлучува министерот за финансии на предлог на Уп-
равата за јавни приходи. 

Дел четврти 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
(1) Co парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице - даночен обврзник ако: 
- не се регистрира во Управата за јавни приходи (член 

12 став(1)); 
- не пријави промена на податоците што се водат во 

Регистарот (член 1 2 став (2)); 
- ако во пропишаниот рок не поднесе даночна пријава 

(член 1 6 став (1 )); 
- не дозволи увид во документите, деловните книги и 

друга документација во постапка на инспекцискиот над-
зор (член 28 став (2)); 

- не дозволи и оневозможи вршење на инспекцискиот 
надзор во деловните простории ( член 28 став (3)) и 

- ја оневозможува постапката на присилна наплата 
(член 46). 

(2) За прекршок од став (1) на овој член ќе се казни и 
одговорното лице во правното лице со казна затвор од 30 
до 90 дена и со парична казна од 40.000 до 50.000 денари. 
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(3) За прекршок од став (1 ) на овој член ќе се казни со 
казна затвор од 30 до 90 дена и со парична казна од 40.000 
до 50.000 денари даночен обврзник - физичко лице. 

Член 73 
Co парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се каз-

ни за прекршок вработен во Управата за јавни приходи 
ако: 

- не му овозможи увид на даночниот обврзник во еви-
денцијата на податоците што за него ги води Управата за 
јавни приходи (член 19 став (3)); 

- не ги чува како службена тајна информациите и по-
датоците за даночниот обврзник (член 20 став (2)); 

- врши работи неспоиви со нивната службена дол-
жност (член 21 став (1 )) и 

- учествува тој или член на потесно семејство во пос-
тапка на јавно наддавање (член 59). 

Член 74 
(1) Co парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок носител на платен промет ако поста-
пи спротивно на членовите 13 став (6) и 57 став (1) на овој 
закон. 

(2) За прекршок од став (1 ) на овој член ќе се казни и 
одговорното лице кај носител на платен промет со казна 
затвор од 30 до 90 дена и со парична казна од 40.000 до 
50.000 денари. 

Дел петти 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 75 
Co денот на влегување во сила на овој закон престану-

ва да важи: Законот на Управата за јавни приходи ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 80/93), Законот 
за единствениот даночен број на даночните обврзници 
("Службен весник на Република Македонија" број 26/96 и 
30/96), членот 27 од Законот за даноците на имот ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 80/93, 3/94, 
71/96 и 54/2000) во делот што се однесува на присилната 
наплата, членот 1 4-в од Законот за комуналните такси 
("Службен весник на СРМ" број 45/72, 39/77, 42/80, 51/88 
и 11/91, "Службен весник на Република Македонија" број 
28/91, 34/92, 4/93, 17/93, 45/93, 33/95 и 71/96) во делот што 
се однесува на присилната наплата, каматата и враќањето 
на комуналната такса, членот 1 84 став 1 од Законот за 
пензиско и инвалидско осигурување ("Службен весник на 
Република Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97 и 24/2000) и членот 76 став 2 од Законот за радиоди-
фузна дејност ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 20/97). 

Член 76 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

307. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за административните такси, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 13 февруари 2001 година. 

Бр. 07-675/1 
13 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за административните такси („Службен 

весник на Република Македонија“ број 17/93, 20/96 и 
7/98), членот 23 се менува и гласи: 

„Во поглед на присилната наплата на таксите соодвет-
но се применуваат одредбите од Законот за утврдување и 
наплата на јавните приходи.“ 

Член 2 
„Во членот 37 во Тарифата на административните так-

си се вршат следниве изменувања и дополнувања: 

1 . Под точката „1 . Поднесоци“ се додаваат зборовите: 

„Тарифен број 1 

денари 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

2. Тарифниот број 4 се менува и гласи: 
„Тарифен број 4 

1 . За постапка за стекнување на 
државјанство на Република Македонија 
со природување 
2. Ако во постапката за стекнување на 
државјанство на Република Македонија 
со природување се донесе решение со 
кое се стекнува државјанство 
3. За постапка за престанок на 
државјанство на Република Македонија 
Забелешка: 
Ако во постапката се донесува решение 
кое се однесува за стекнување или 
престанок на државјанство на членови 
на семејство, се плаќа една такса за сите 
членови на семејството.“ 
3. Тарифниот број 12 се менува и гласи: 

„Тарифен број 12 
За акт врз основа на кој се стекнува 
право за да се отпочне со вршење на 
дејност 

4. По тарифниот број 21 се додаваат два 
нови тарифни броја 21-а и 21-б кои 
гласат: 

„Тарифен број 21-а 
1 . За одобрение за полагање испит за 
стекнување звање и овластување на 
бродовите во внатрешната пловидба, за 
издавање уверенија за положен испит, 
за замена на уверението за положен 
испит поради дотраеност, за издавање и 
продолжување на важноста на 
бродските исправи-книги 
2. За одобрение за полагање испит за 
управувач на чамец, за издавање 
уверение за положен испит, за замена на 
уверението поради дотраеност, за 
давање или продолжување на важноста 
на пловидбената дозвола 

Тарифен број 21-б 
За издавање уверение за стекнување 
звање на: 
1. Морнар моторист, крмар на влекач 
(тегленица), бродски крмар, ракувач со 
пливачки објект од прва класа 
2. Бродоводач на внатрешна пловидба, 
поручник на внатрешна пловидба, 
машиноводач на внатрешна пловидба, 

се плаќа 
денарска 

против-
вредност 

во САД 
долари“ 

20 

80 

100 

600" 

150 

100 

100 
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машинист на внатрешна пловидба 150 
3. Капетан на внатрешна пловидба, 
машинист на внатрешна пловидба од 
прва класа 200" 

5. По тарифниот број 23 се додава нов 
тарифен број 23-а кој гласи: 

„Тарифен број 23-а 
За уверение со кое се запишува во 
Регистарот на воздухоплови на 
Република Македонија: 
1. Регистрација на воздухоплов 1.000 
2. Привремена регистрација на 
воздухоплов 1 .000 
3. Бришење на воздухопловот од 
регистарот 1.000" 

6. Тарифниот број 24 се менува и гласи: 
„Тарифен број 24 

За решенија со кои се врши распределува-
ње на деловните субјекти по претежна деј-
ност според Националната класификација 
на дејностите и запишување на деловните 
субјекти во Евиденцијата на правни субјек-
ти за статистички потреби што ја води Др-
жавниот завод за статистика. 

1 . За решение за распределување на 
деловниот субјект по претежна дејност 
според Националната класификација на 
дејностите и упис во Евиденцијата на 
правни субјекти 800 
2. За решение со кое се врши промена на 
претежната дејност или на други 
податоци за деловниот субјект и упис на 
промената во Евиденцијата на правни 
субјекти 500 
3. За издавање на заверен препис од 
решение 200" 

7. По тарифниот број 28 се додава нов 
тарифен број 28-а, кој гласи: 

„Тарифен број 28-а 
За дејствија и акти што се преземаат кај 
монополските органи: 

- барање да се издаде дозвола за 
договорите или одлуките(кризни 
монополи, монополи за рационализаци-
ја, извозни монополи, увозни монополи, 
монополи во јавен интерес) 5.000 
- решение за издавање на дозвола за 
договори и одлука 10.000 
- решение за продолжување на важ-
носта на издадената дозвола 5.000 
- решение за укинување или измену-
вање на издадената дозвола 5.000 
- барање за регистрирање на договори 
и одлуки во посебниот регистар на 
Монополската управа 5.000 
- известување до Монополската управа 
за договорите и одлуките 3.000 
- известување до Монополската управа 
за раскинување или престанок на 
важноста на договорите и одлуките 3.000 
- дополнително известување до 
Монополската управа за изјавениот 3.000 
отказ на договорот 
- барање за издавање на дозвола за 
реализирање на обезбедувањето 3.000 
- решение за издавање на дозвола за 
реализирање на обезбедувањето 5.000 
- решение со кое се прогласува дека 
поништувањето нема да влијае врз 
полноважноста на другите одредби од 
договорот 5.000 
- барање за издавање на решение со кое 
се дозволува вршење на одредени 
права од договорот 3.000 

- решение со кое се дозволува вршење 
на одредени права од договорот 
- барање да се издаде дозвола за 
договор за лиценца 
- решение за издавање на дозвола на 
договор за лиценца 
- барање да се издаде дозвола за 
договорот со искористување на 
техничко знаење и искуство (know-
how) 
- решение за издавање дозвола за 
договорот со искористување на 
техничко знаење и искуство (know-
how) 
- известување до Монополската управа 
за спојување на претпријатијата 
- решение за забрана на спојување на 
претпријатијата 
- известување до Монополската управа 
за планирано спојување на 
претпријатија 
- издавање на дозвола за спојување на 
претпријатија 
- барање за издавање налог за прием во 
здружение 
- решение за издавање налог за прием 
во здружение 
- барање до Монополската управа за 
регистрирање на 
конкуренција во 
регистар 
- известување 
дополнување 
конкуренција 
- барање за 
правилата за конкуренција 
- за изјавена жалба по 
монополскиот орган 

правилата за 
монополскиот 

за секоЈа измена 
на правилата 

или 
за 

давање согласност на 

одлука на 

5.000 

3.000 

5.000 

3.000 

5.000 

3.000 

5.000 

3.000 

5.000 

1.000 

2.000 

5.000 

2.000 

3.000 

6.000" 

8. По тарифниот број 30 се додаваат три 
нови тарифни броја 30-а, 30-б и 30-в кои 
гласат: 

„ Тарифен број 30-а 
Решение за издавање на одобренија за 
повремено приредување на игри на среќа 

Тарифен број 30-б 
Одобренија за основање и работа на 
друштво за осигурување 
Давање на согласности на акти на 
друштва за осигурување 

1.000 

3.000 

1.000 

Тарифен број 30-в 
Решение за издавање на дозвола за 
работа за вршење на работи на ревизија 2.000" 

9. По тарифниот број 44 се додава нов 
тарифен број 44-а, кој гласи: 

„Тарифен број 44-а 
За барање за ставање во промет на секоја 
форма, тип (идентичен состав, различен 
модел, односно димензии) и пакување на 
медицинско помагало и тоа: 

- за домашен производител 1 2.000 
- за странски производител преку 
овластен застапник 

10. Во тарифниот број 45 по зборот „лек“ се 
додаваат зборовите: „медицинско помага-
ло,“. 

11. По тарифниот број 45 се додава нов 
тарифен број 45-а кој гласи: 

„Тарифен број 45-а 
За барање за пуштање во промет на отро-
вите што се наменети за одржување на јав-
на хигиена, за дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација, и тоа: 

550" 
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- за домашен производител 13.500 
- за странски производител преку 
овластен застапник 650" 

12. Во тарифниот број 73 се додава нов став 2 
кој гласи: 

„За решение за одобрување на царински 
контингенти 600" 

13. По тарифниот број 108 се додава нов 
тарифен број 108-а, кој гласи: 

„Тарифен број 108-а 
За издавање на Решение за доделување и 
користење на броеви, серии на броеви, 
имиња и адреси од Планот за нумерација 
на телекомуникациските мрежи во 500" 
Република Македонија 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

308. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ 

НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 13 февруари 2001 година. 

Бр. 07-677/1 Претседател 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ 

Член 1 
Bo Законот за игрите на среќа и за забавните игри 

("Службен весник на Република Македонија" број 10/97 и 
54/97) во членот 1 пo зборот "условите" се става запирка и 
се додава зборот " организацијата". 

Член 2 
Bo членот 3 пo зборот "сметачи" се додаваат зборови-

те: "конзоли за игра", а пред зборот "наплата" се додаваат 
зборовите: "готовинска и безготовинска". 

Член 3 
Bo членот 4 пo ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Износот на средствата за намената утврдена во став 2 

на овој член, се определува на 50% од вкупниот приход од 
игрите на среќа и забавните игри утврден во претходната 
календарска година, но не помалку од 60.000.000 денари и 
не повеќе од 120.000.000 денари." 

Ставот 3 станува став 4. 

Член 4 
Bo членот 5 зборовите: "имателите на лозови, томбол-

ски картички, купони (талони), жетони или потврди за уп-
латен износ за учество во играта, односно" се бришат. 

Член 5 
Членот 6 се менува и гласи: 
"Приредувачот на игри на среќа за обезбедување на 

исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа 

е должен да депонира депозит во банка со седиште во Ре-
публика Македонија. 

Висината и начинот на користење на депозитот од 
став 1 на овој член за секоја игра на среќа посебно ја опре-
делува министерот за финансии со правилник." 

Член 6 
Bo членот 7 се додава нов став 2 кој гласи: 
"Правото од став 1 на овој член, освен правото кое ќе 

го задржи за себе, Република Македонија може да го пре-
несе на други приредувачи на игри на среќа." 

Член 7 
Во членот 8 ставот 2 се менува и гласи: 
"Лиценцата и одобрението се непреносливи." 

Член 8 
Bo членот 9 точка А, потточките 1 ), 2) и 3) се замену-

ваат со шест нови потточки, кои гласат: 
„1 ) лото; 
2) спортска прогноза; 
3) лотарија; 
4) инстант лотарија; 
5) томбола и 
6) наградна игра." 
Во точката Б по потточката 1 ) се додава нова потточка 

2), која гласи: 
"2) интерактивни игри на среќа кои се приредуваат во 

играчница (казино)." 
Во потточката 2) која станува потточка 3) точката на 

крајот се брише, се додава сврзникот "и" и се додава нова 
потточка 4), која гласи: 

"4) обложување на спортски натпревари". 

Член 9 
Bo членот 10 точка 1 пo зборовите "што е" се додава 

зборот "навремено". 
Bo точката 5, став 1 зборовите: "која содржи три реда 

од пет различни броеви од серија на броеви од 1 до 90" се 
заменуваат со зборовите: "на која во согласност со прави-
лата на играта се впишуваат определени броеви". 

Во точката 5 ставот 2 се брише. 
Точката 6 се брише. 
Точката 7 која станува точка 6, се менува и гласи: 
"6. Наградна игра е игра која ја приредуваат едно или 

повеќе трговски друштва заедно за рекламирање на своите 
производи и услуги, со јавно објавување на условите за 
учество во играта, утврдени со правилата на играта." 

Член 1 0 
Bo членот 11 став 2 точката на крајот на реченицата се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: "без право 
на надомест за вратените количини". 

Член 11 
Членот 12 се менува и гласи: 
"Посебни игри на среќа се игрите на среќа што се при-

редуваат во посебно уредени простории-играчници, во 
кои учесниците во играта играат против приредувачот на 
играта и едни против други и тоа: игри на среќа што се 
приредуваат на маси за игра со топчиња, со коцки и со 
карти, игри на автомати за игри на среќа и обложување на 
спортски натпревари. 

Интерактивни игри на среќа се посебни игри на среќа 
во кои учесниците во игрите на среќа од ставот 1 на овој 
член можат да се вклучуваат преку средства за телекому-
никации. 

Игрите на автомати за игри на среќа претставуваат иг-
ри што искажуваат добивка во жетони, односно пари по 
комбинации и знаци видливо истакнати на комбинациони-
те валци (добитна линија). 

Обложување на спортски натпревари е игра во која 
согласно со правилата на играта учесниците се обложува-
ат за резултатите на различни спортски настани." 

Член 12 
Bo членот 13 став 3 во првата реченица по зборот "фи-

зичката"запирката и зборот "техничката" се бришат. Во 
втората реченица по зборот "томбола" запирката се бри-
ше, се додава сврзникот "и", по зборот "натпревари" се 
става точка, а зборовите: "и спортска прогноза", се бри-
шат. 
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Член 13 
По членот 13 се додава нов член 13-а кој гласи: 

" Член 13-а 
Забрането е приредување игри на среќа и забавни игри 

во слободните економски зони на територијата на Репуб-
лика Македонија." 

Член 1 4 
Членот 15 се менува и гласи: 
"Приредувачот на игри на среќа кој добил лиценца за 

постојано приредување игри на среќа може да учествува 
во приредување игри на среќа во странство, под услови и 
критериуми што ги пропишува министерот за финансии." 

Член 15 
Bo членот 16 став 1 во третиот ред по зборот "Македо-

нија" се додава запирка и зборовите: "по предлог на ми-
нистерот за финансии." 

Член 1 6 
Bo членот 17 став 1 пo зборовите: "игри на среќа" се 

додаваат зборовите: " и интерактивни игри на среќа ". 
Ставот 3 се менува и гласи: 
"Одобрение за времено приредување игри на среќа од 

став 2 на овој член се издава за период од девет месеци и 
истото не може да биде обновено во календарската година 
во која одобрението престанало да важи." 

Член 17 
Во членот 1 8 ставот 1 и точката 1 ) се менуваат и 

гласат: 
"Лиценцата за постојано приредување на игри на сре-

ќа и интерактивни игри на среќа може да се даде на тргов-
ско друштво со седиште во Република Македонија кое ги 
исполнува следниве услови: 

1) да има основна главнина од најмалку 2.500.000 евра 
во денарска противвредност по среден курс на Народната 
банка на Република Македонија;" 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Трговското друштво е должно да ја одржува вреднос-

та на основната главнина од став 1 точка 1) на овој член." 

Член 18 
Членот 19 се менува и гласи: 
"За лотарија, лото, спортска прогноза и инстант лота-

рија може да се издадат по две лиценци, а за ТВ-томбола 
три лиценци, на различни приредувачи. 

Државата може самостојно да ги приредува сите оп-
шти игри на среќа споменати во ставот 1 на овој член." 

Член 19 
Bo членот 20 став 1 пo зборот "граѓани" се додаваат 

зборовите: "од областа на спортот и физичката култура и 
здруженија на хендикепирани лица". 

Во точката 1) зборовите: "за која се бара одобрение" се 
бришат. 

Член 20 
Bo член 21 зборовите: "од точките 2 и 3 на член 18, 

точка 1 на член 20 и став 1 на член 61" се заменуваат со 
зборовите: "како и податоците и документите кои се пот-
ребни за приредување на игри на среќа од членовите 1 8, 
20, 48а, 53, 58б и 61". 

Член 21 
Bo членот 22 став 1 пo зборот "лиценцата" се додаваат 

зборовите: "и одобрението". 
Во ставот 2 зборот "лиценцата" се заменува со зборо-

вите "лиценците чиј број е ограничен". 
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гла-

сат: 
"Цената за плаќање на лиценците чиј број не е ограни-

чен ја пропишува Владата на Република Македонија со 
одлука. 

Цената за одобрението ја утврдува министерот за фи-
нансии." 

По ставот 3 кој станува став 5 се додава нов став 6 кој 
гласи: 

"Средствата за даденото одобрение за повремено при-
редување на игри на среќа, имателот на одобрението е 
должен да ги уплати во еднократен износ и тоа: 

50% на денот на издавањето на одобрението, а остато-
кот од 50% во еднакви месечни рати најдоцна до петтиот 
ден во месецот за секој месец додека трае одобрението. " 

Во ставот 4,кој станува став 7, зборовите: "став 3" се 
заменуваат со зборовите: "ставовите 2, 3 и 4". 

Член 22 
Членот 23 се менува и гласи: 
"Лиценца за приредување на игри на среќа може да 

добие трговското друштво кое ги исполнува условите про-
пишани со овој закон. 

Право на лиценца ќе оствари оној побарувач кој ги ис-
полнува условите пропишани со овој закон и ќе обезбеди 
највисоки стандарди за вршење на оваа дејност." 

Член 23 
Bo членот 24 став 2 зборовите: "време најдолго од" се 

заменуваат со зборовите: "временски период до". 
Во ставот 3 зборовите: "една година" се заменуваат со 

зборовите: "шест месеци, без право на враќање на уплате-
ниот надоместок за лиценцата". 

Член 24 
Bo членот 25 став 2 точка 3) сврзникот "и" се заменува 

со точка и запирка, а во точката 4 точката се заменува со 
сврзникот "и" и се додава нова точка 5), која гласи: 

"5) права и обврски на приредувачот". 

Член 25 
Bo членот 28 пo зборот "добиле" се додаваат зборови-

те: "и на кои им е одземена", а точката на крајот на рече-
ницата се брише и се додаваат зборовите: "и во едно од 
јавните гласила од дневниот печат". 

Член 26 
Bo членот 29 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Министерот за финансии дава согласност на правила-

та за игрите на среќа и на правилникот на играчниците со 
заверка на истите." 

Член 27 
Bo членот 30 ставот 3 се менува и гласи: 
"Доколку приредувачот на играта на среќа започнал со 

продажба на лозови, томболски картички и талони или 
примил уплати, а поради непредвидени околности нема 
можност да ја заврши играта и таа се откажува, должен е 
во рок од 30 дена од откажување на играта да им ги врати 
примените пари на учесниците." 

Член 28 
Bo членот 31 пo ставот 2 се додава нов став 3, кој гла-

си: 
"Поединечната добивка кај наградните игри која не е 

од производите и услугите од основната дејност на тргов-
ското друштво не може да биде повисока од 1 0.000 евра 
во денарска противвредност, а вкупниот награден фонд за 
добивки не може да биде повисок од 100.000 евра". 

Член 29 
Bo членот 32 ставот 1 се брише. 

Член 30 
Членот 34 се брише. 

Член 31 
Bo членот 35 пo зборот "лотарија", се додаваат зборо-

вите: "ТВ томбола, томбола". 

Член 32 
Bo членот 36 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Согласност за продажните места определени од при-

редувачот дава министерот за финансии." 

Член 33 
Bo членот 37 став 1 зборот "само" се брише, a пo збо-

рот "(казино)" се додаваат зборовите: "и посебна просто-
рија - обложувалница". 
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Член 34 
Bo членот 38 пo ставот 1 се додаваат три нови става 

2,3 и 4, кои гласат: 
"Книгата на благајна приредувачот е должен да ја води 

според сметководствените начела, стандарди, принципи и 
сметководствена практика. 

Книгата на благајна може да биде во слободни листо-
ви, поврзани или пренесени на некои од медиумите за ав-
томатска и микрографска обработка на податоците, така 
што по потреба можат да се отпечатат или да се прикажат 
на екран. 

Книгата на благајна се чува најмалку десет години." 
Ставот 2 станува став 5. 

Член 35 
Bo членот 39 пo зборовите: "на играта" се додаваат 

зборовите: "и едни против други". 

Член 36 
Bo членот 40 ставот 2 се менува и гласи: 
"Ако играчницата е во посебно изграден објект - иг-

рачница мора да биде обезбедено давање на угостителски 
услуги според стандардите што одговараат на ресторани и 
други угостителски објекти за послужување со храна и 
пијалаци во прва категорија означени со "четири" ѕвездич-
ки." 

Член 37 
Bo членот 42 ставот 2 се менува и гласи: 
" Лиценца за приредување посебни игри на среќа во 

казино може да се издаде на трговско друштво кое, покрај 
условите од членот 18 на овој закон, ги исполнува и след-
ниве услови:". 

Во точката 1) зборовите: "100.000 ДЕМ"се заменуваат 
со зборовите: "100.000 евра". 

По точката 8) се додава нова точка 9), која гласи: 
"9) има обезбеден контролен систем со детектор за 

спречување на влез на вооружени лица;" 
Во точката 9), која станува точка 10) зборовите: "на 

располагање на" се заменуваат со зборот "за". 
Ставовите 3 и 4 се бришат. 

Член 38 
Bo членот 43 ставот 3 се менува и гласи: 
"Кон барањето за издавање на лиценца за организира-

ње на игри на среќа треба да се приложат докази дека се 
исполнети пропишаните услови со овој закон." 

Член 39 
Членот 44 се менува и гласи: 
"Странско правно или физичко лице може да органи-

зира посебни игри на среќа во играчница - казино, докол-
ку во рок од една година направи вложувања во земјата во 
износ од најмалку 5.000.000 евра и да обезбеди вработува-
ње на најмалку 250 лица, државјани на Република Маке-
донија." 

Член 40 
Bo членот 45 став 1 зборовите: "лица во униформа" се 

заменуваат со зборовите: "униформирани лица". 
Во ставот 2 пo зборот "влезница" се става запирка и се 

додаваат зборовите: "а го регулира самиот приредувач, со 
правилник". 

Член 41 
Bo членот 46 став 2 точка 4) пo зборот "забрани" се 

додаваат зборовите: "пристап во играчница или". 
Во точката 5) зборовите: "време за играње" се замену-

ваат со зборовите: "работно време". 

Член 42 
Членот 48 се менува и гласи: 
"Корисникот на лиценцата е должен претходно да по-

бара одобрение од Министерството за финансии за секоја 
промена на основната главнина поголема од 20% и за 
идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското 
друштво." 

Член 43 
По членот 48 се додава нов дел 1 -а со поднаслов и 1 7 

нови членови, кои гласат: 

"1-а. ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 48-а 
Играчница (казино) за приредување на интерактивни 

игри на среќа е просторија која е опремена со техничка и 
функционална опрема со која игрите на среќа се приреду-
ваат на начин што учесниците во играта непосредно или 
преку средства за телекомуникации играат против прире-
дувачот на игрите. 

Член 48-б 
Уплатите и добивките кај интерактивните игри на сре-

ќа се определуваат во странска валута. 

Член 48-в 
Играчницата за приредување на интерактивни игри на 

среќа може да почне со работа само врз основа на лиценца 
за приредување на интерактивни игри на среќа во играч-
ница. 

Лиценца за приредување интерактивни игри на среќа 
може да се издаде на трговско друштво кое покрај услови-
те од членовите 18 и 42 точки 2), 6), 7) и 8) на овој закон 
ги исполнува и следниве услови: 

1) формира фонд на резерви но не помал од 450.000 
евра, заради гарантирање на безбедноста на работењето и 
исполнувањето на обврските на играчницата спрема учес-
ниците во игрите; 

2) има одвоен и заштитен простор со каса за чување 
пари и други вредности и за вршење на менувачки работи; 

3) располага со пр осторија чија површина не може да 
биде помала од 200 м ; 

4) да бидат поставени најмалку две маси за игри со 
топчиња; 

5) има обезбеден стручен персонал за водење на игри-
те, односно да ангажира управители кои се стручно оспо-
собени и кои не се казнувани и осудувани за дела сторени 
во врска со игри на среќа или забавни игри; 

6) има обезбедено телекомуникациска, техничка и тех-
нолошка опрема која одговара на стандардот за приреду-
вање на соодветната игра на среќа одобрена од министе-
рот за финансии; 

7) има обезбеден контролен систем за утврдување на 
автентичноста на идентитетот на учесниците во играта и 

8) има правила на сите видови игри достапни за учес-
ниците во игрите, непосредно или преку средствата за те-
лекомуникација. 

Член 48-г 
Во играчницата за интерактивни игри на среќа може 

да се приредуваат само оние игри на среќа што се наведе-
ни во лиценцата за организирање на интерактивни игри на 
среќа. 

Пред издавањето на лиценца за организирање играч-
ница за интерактивни игри на среќа, се обезбедува мисле-
ње од Министерството за внатрешни работи. 

Кон барањето за издавање на лиценца за организирање 
на интерактивни игри на среќа треба да се приложат дока-
зи дека се исполнети пропишаните услови со овој закон. 

Член 48-д 
Приредувачот на интерактивни игри на среќа во иг-

рачница е должен да донесе правилник за играчница за 
интерактивни игри што се става на увид на посетителите 
на пригоден начин преку огласна табла или преку сред-
ства за телекомуникации преку кои се врши играта. 

Правилникот особено содржи: 
1) организација на работата на играчницата за инте-

рактивни игри на среќа со распоред на просториите во иг-
рачницата; 

2) видови на игри на среќа кои се организираат во иг-
рачниците за интерактивни игри на среќа: 

3) услови за влез во играчницата (доказ за идентитетот 
и контрола на посетителите); 

4) услови и начин на пристап на учесниците во игрите 
преку средствата за телекомуникација; 
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5) услови кога на одделни играчи може да им се забра-
ни учество во игрите на среќа; 

6) работно време и 
7) работи и задачи на вработените во играчницата во 

врска со изведувањето на игрите на среќа. 
Приредувачот на интерактивни игри на среќа е должен 

преку средствата за телекомуникации преку кои се врши 
играта во секое време на играчот да му ја направи достап-
на и законската регулатива која се однесува на интерак-
тивните игри на среќа. 

Член 48-ѓ 
На вработените во играчницата им е забрането да 

учествуваат во игрите што се играат во играчницата или 
од учесниците (играчите) да примаат (наменски) предмет 
од било кој вид. Меѓутоа, дозволено е учесниците (игра-
чите) да депонираат наменски предмети што се одредени 
за сите вработени на корисникот на лиценцата, на опреде-
лено место предвидено за таа цел во салата на играчница-
та (типс) и преку средствата за телекомуникации. 

Член 48-е 
Корисникот на лиценцата е должен претходно да по-

бара одобрение од Министерството за финансии за секоја 
промена на основната главнина поголема од 1 0% и на 
идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското 
друштво. 

Член 48-ж 
Приредувачот на интерактивни игри на среќа не смее 

да дозволи учество во игрите на среќа на лица помлади од 
21 година. 

Учество во интерактивните игри на среќа на граѓаните 
на Република Македонија не е дозволено . 

Добивките остварени со учество во игрите спротивно 
на одредбите на став 1 од овој член приредувачот на инте-
рактивните игри на среќа е должен да ги уплати во Буџе-
тот на Република Македонија. 

Член 48-з 
Приредувачот на интерактивни игри на среќа задол-

жително ги регистрира учесниците во играта на среќа. 
Секој учесник во играта е должен да поднесе барање 

за учество во играта во форма која ја утврдува министерот 
за финансии. 

Лицето кое поднело барање за учество во играта нема 
да се регистрира како учесник доколку не даде сигурни 
докази за: 

а) идентитетот; 
б) возраста; 
в) местото на живеење, односно престојување и 
г) сметката преку која ќе се врши уплатата и исплата-

та. 
Приредувачот на интерактивни игри на среќа не смее 

да дозволи регистрираниот играч да учествува во игрите 
на среќа се додека не ја утврди автентичноста на иденти-
тетот на играчот преку својот контролен систем. 

Член 48-ѕ 
Приредувачот на интерактивни игри на среќа смее да 

прифати влог само од сметка на регистриран играч и до-
колку на сметката има доволно средства да го покрие из-
носот на влогот. 

Приредувачот на интерактивни игри на среќа е должен 
по барање на играчот остварените парични добивки да ги 
пренесе на сметка одредена од играчот во рок од три ра-
ботни дена од денот на приемот на барањето. 

Приредувачот на интерактивни игри на среќа не смее 
на играчите да им одобрува позајмици или да посредува 
во обезбедување на позајмици за сметка на играчот. 

Член 48-и 
Приредувачот на интерактивни игри на среќа не смее 

од сметката на играчот да врши исплати, освен: 
а) за влогови направени од играчот; 
б) за исплата на добивки по барање на играчот и 
в) ако поинаку не е утврдено со овој закон. 
Ако не е евидентирана ниту една промена на сметката 

на играчот во период од 1 20 дена, приредувачот е должен 

средствата од сметката да му ги пренесе на играчот, а до-
колку тој не може да биде пронајден ги пренесува на по-
себна сметка во Буџетот на Република Македонија. 

Член 48-ј 
Приредувачот на интерактивни игри на среќа, вработе-

ните или други лица поврзани со спроведувањето на инте-
рактивни игра на среќа, не смеат да откриваат или корис-
тат податоци и информации до кои дошле за учесниците 
во игрите. 

Податоците и информациите од став 1 на овој член мо-
жат да се дадат само ако со тоа се согласил играчот или 
ако тоа е утврдено со закон. 

Член 48-к 
Регистрираниот играч може со писмена изјава до при-

редувачот на интерактивни игри на среќа да го утврди 
максималниот износ на секој поединечен влог или вкуп-
ниот износ на влогот за одреден временски период. 

Играчот кој го утврдил максималниот износ на влогот 
согласно со став 1 на овој член истиот може да го промени 
со писмена изјава дадена кај приредувачот или преку 
средства за телекомуникации на начин преку кој може да 
се утврди автентичноста на изјавата. 

Приредувачот на интерактивни игри на среќа не смее 
да прими влог повисок од износот утврден од играчот. 

Член 48-л 
Паричната добивка остварена со учество во играта 

приредувачот на интерактивни игри на среќа е должен 
веднаш да му ја исплати на играчот. 

Добивката од ставот 1 на овој член што не е подигната 
во период од една година од денот на завршувањето на иг-
рата во која истата е остварена, се уплатува на посебна 
сметка во Буџетот на Република Македонија. 

Член 48-љ 
Ако во текот на играта поради неисправност на опера-

тивниот или телекомуникациониот систем дојде до пре-
кин на играта приредувачот на интерактивни игри на сре-
ќа е должен на играчот да му го врати износот на уплате-
ниот влог во играта во рок од 7 дена од денот на настану-
вањето на прекинот. 

Доколку приредувачот на интерактивни игри на среќа 
утврди дека добивката е остварена со недопуштена упот-
реба на средствата за телекомуникација може истата да ја 
задржи. 

Член 48-м 
Учесниците во интерактивните игри на среќа можат да 

поднесат приговор до приредувачот на интерактивни игри 
на среќа доколку сметаат дека играта се спроведува спро-
тивно на правилата на играта. 

Приговорот треба да биде во писмена форма, да содр-
жи податоци за името, адресата, телефонски број или оз-
нака на електронската пошта на подносителот, како и об-
разложение за причините поради кои се поднесува. 

Приредувачот на интерактивни игри на среќа е должен 
за поднесениот приговор писмено да го извести подноси-
телот во рок од 1 5 дена од приемот на приговорот. 

Член 48-н 
Кога приредувачот на интерактивни игри на среќа ќе 

утврди или основано ќе се посомнева дека одредено лице 
со противправно дејствие при спроведувањето на играта 
прибавило определена имотна корист за себе или за некое 
трето лице должен е во рок од 24 часа да го извести ми-
нистерот за финансии со барање за преземање соодветни 
мерки." 

Член 44 
Членот 50 се менува и гласи: 
"Автоматите за игри на среќа мора да имаат вградени 

три шестцифрени бројачи што го регистрираат бројот и 
тоа: бројот на влезни жетони или кредити на автоматот; 
бројот на исплатени добивки во метални пари, жетони или 
на друг начин од кредитот и бројот на исплатените добив-
ки од џек-потот во пари." 
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Член 45 
Bo член 53 пo ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Bo автомат клуб или во играчница, за секој автомат 

поединечно, приредувачот 2задолжително треба да обезбе-
ди простор од најмалку 3 м2". 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 46 
Членот 54 се менува и гласи: 
"Странско правно или физичко лице може да органи-

зира автомат-клуб само во сопствен хотел со "пет" или 
"четири" ѕвездички, доколку за време од една година нап-
рави вложувања во земјата во износ од 500.000 евра и да 
обезбеди вработување на најмалку десет лица - државјани 
на Република Македонија." 

Член 47 
Bo членот 56 став 1 no зборот "лиценцата" се става за-

пирка и се додаваат зборовите: "а ги одобрува министерот 
за финансии". 

Член 48 
По членот 58 се додава нов дел 2-а. со шест нови чле-

на, кои гласат: 

"2-а. ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ 

Член 58-а 
Обложувањето на спортски натпревари е посебна игра 

на среќа во која учесникот може да оствари добивка со об-
ложување на различни настани од спортски натпревари. 
Начинот на обложувањето се врши со впишување на опре-
делени податоци на талон или на друг начин, во зависност 
од правилата на играта и од опремата што ја поседува 
приредувачот за организирање на играта на среќа. 

Член 58-б 
Обложувањето на спортски натпревари може да се 

приредува во посебна просторија - обложувалница, која не 
смее да биде помала од 60 м2 и во која приредувачот може 
да обезбеди послужување на пијалаци кои се послужуваат 
покрај пулт или шанк. 

Приредувачот на игри на среќа во обложувалница е 
должен да донесе правилник на обложувалницата за орга-
низацијата и начинот на работа и истиот да го стави на 
увид на посетителите на соодветен начин. 

Член 58-в 
Странско правно или физичко лице може да организи-

ра посебни игри на среќа во обложувалница, доколку за 
време од една година направи вложувања во земјата во из-
нос од најмалку 1.000.000 евра и обезбеди вработување на 
најмалку десет лица - државјани на Република Македонија. 

Член 58-г 
Условите за посета на обложувалницата и местата за 

приредување на играта на среќа обложување на спортски 
натпревари ги определува имателот на лиценцата, а ги 
одобрува министерот за финансии. 

Во обложувалница е забранет пристап на лица помла-
ди од 1 8 години. 

Член 58-д 
Секое приредување на играта на среќа во обложувал-

ница на друга локација, подлежи на ново одобрение од 
страна на министерот за финансии. 

Член 58-ѓ 
Лицата вработени во обложувалница не можат да би-

дат странски државјани, ниту да се казнувани и осудувани 
за дела сторени во врска со игри на среќа или забавни иг-
ри. 

На лицата вработени во обложувалница им се забрану-
ва учество во игрите. 

Член 49 
Bo членот 59 зборот "организираат" се заменува со 

зборот "приредуваат". 

Член 50 
Bo членот 60 став 1 зборот "организира" се заменува 

со зборот "приредува". 
Во ставот 2 пo зборот "игри" се става точка, а зборови-

те до крајот на реченицата се бришат. 

Член 51 
Bo членот 61 став 1 зборот "организира" се заменува 

со зборот "приредува". 

Член 52 
Bo членот 63 ставот 1 се преформулира во два нови 

става, кои гласат: 
"Одобрение за приредување на забавни игри се издава 

со надоместок. 
Министерот за финансии со правилник го определува 

надоместокот од ставот 1 на овој член." 

Член 53 
Bo членот 66 став 3 во вториот ред бројот"7,00" се за-

менува со бројот "9,00", а во третиот ред зборовите: "од 
7,00 до 01,00" се заменуваат со зборовите: "од 9,00 до 
02,00". 

Член 54 
Bo членот 67 бројот "7,00" се заменува со бројот 

"9,00", а бројот "23,00" ce заменува со бројот "24,00". 

Член 55 
Bo членот 73 став 1 запирката пo зборот "лотото" ce 

брише, ce додава сврзникот "и", а зборовите: "обложува-
њето на спортски натпревари" ce бришат. 

Во ставот 2 бројот "50" ce заменува со бројот "60". По 
ставот 2 ce додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат: 

"Средствата наменети за фондот на добивките прире-
дувачот ги депонира на посебна сметка ce до нивната це-
лосна исплата. 

Начинот на депонирање и исплатата на фондот на до-
бивка го регулира министерот за финансии со посебен 
правилник." 

Член 56 
Bo членот 74 став 1 во првиот ред по зборот "среќа" ce 

додаваат зборовите: "што ce приредуваат со лиценца", а 
зборовите: "надлежен орган на приредувачот на играта" ce 
заменуваат со зборовите "Министерството за финансии". 

Во ставот 2 зборовите: "на органот што ја издал ли-
ценцата, односно одобрението за приредување на играта 
на среќа" ce заменуваат со зборовите: "до Министерство 
за финансии". 

Член 57 
Bo членот 75-в зборот "седум" ce заменува со зборови-

те: "три работни". 

Член 58 
Bo насловот на глава IX по зборот "надоместоци" ce 

додаваат зборовите: "и давачки". 

Член 59 
Bo членот 77 зборот "дало" се заменува со зборот "дава". 

Член 60 
Bo членот 78 зборовите "пазарната цена на услугата" 

се заменуваат со зборовите: "ценовник за кој согласност 
дава министерот за финансии". 

Член 61 
Bo членот 79 став 2 алинеите 1 , 2 и 3 се менуваат и 

гласат: 
"- за рулет маса во играчница 1.750 евра; 
- за други маси во играчница 1 .000 евра; 
- за автомат за игри на среќа на кој може да учествува 

само еден играч 220 евра;". 
По алинејата 3 се додаваат две нови алинеи 4 и 5, кои 

гласат: 
"- за автомат за игри на среќа на кој истовремено мо-

жат да учествуваат повеќе играчи 400 евра и 
- за апарат за забава 15 евра." 
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По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Месечниот паушален износ од став 2 на овој член се 

плаќа во денарска противвредност по средниот курс на 
Народната банка на Република Македонија што се приме-
нува на денот на уплата." 

Член 62 

По членот 79 се додава нов член 79-а, кој гласи: 

"Член 79-а 
Приредувачите на игри на среќа и на забавни игри се 

должни да плаќаат посебна давачка за игри на среќа и за-
бавни игри во висина од 15%, за секоја игра одделно на 
посебна уплатна сметка на Република Македонија. 

Основицата за пресметување и плаќање на давачката 
од став 1 на овој член, претставува разликата меѓу вкупно 
примените уплати за учество во играта и исплатените до-
бивки на учесниците според правилата утврдени за секоја 
игра поодделно. 

Уплатата на обврската од став 1 на овој член, приреду-
вачите на игрите на среќа лото, лотарија, инстант лотари-
ја, ТВ- томбола и спортска прогноза ја вршат во рок од 15 
дена од денот на завршување на колото на играта на сре-
ќа. 

Приредувачите на игрите на среќа, посебните игри на 
среќа и забавните игри, основата од став 2 на овој член ја 
утврдуваат секој работен ден, а плаќањето на обврската ја 
вршат на секој петнаесетти ден во месецот. 

Петнаестдневната пресметка е конечна и не влијае врз 
натамошниот резултат од играта, односно на наредниот 
пресметковен период. 

Приредувачите на наградните игри, обврската од ста-
вот 2 на овој член ја пресметуваат и плаќаат на основата 
што претставува вкупен износ на наградниот фонд според 
правилата на игра." 

Член 63 
Bo членот 80 став 1 зборот "претходниот" се замену-

ва со зборот "тековниот". 
Во ставот 3, зборот "надоместок" се заменува со збо-

ровите: "обврските од членовите 79 и 79-а на овој закон". 

Член 64 
По член 81 се додава нов член 81-а, кој гласи: 

"Член 81-a 
Трговското друштво кое добило лиценца за постојано 

приредување игри на среќа е должно да доставува финан-
сиски извештај за извршена ревизија од страна на овлас-
тен ревизор. Извештајот се доставува до Министерството 
за финансии во рок од шест месеци по завршувањето на 
финансиската година." 

Член 65 
Bo членот 82 став 1 зборовите: "акционерите, односно 

содружниците," се бришат. 

Член 66 
Bo членот 84 алинеја 7 на крајот се става точка и за-

пирка, сврзникот "и" се брише и се додаваат 16 нови али-
неи, кои гласат: 

"- контрола за депонираниот банкарски депозит за 
обезбедување на исплатата на добивките; 

- контрола за уплатата на надоместоците за лиценци и 
одобренија; 

- контрола на приредувањето на игрите на среќа при 
откажување на лиценцата односно одобрението; 

- контрола на достапноста на правилата за приредува-
ње игри на среќа на учесниците во игрите; 

- контрола за спроведување на игрите на среќа под 
надзор на овластени лица од министерот за финансии; 

- контрола на продажните места на лозовите, томбол-
ските картички и талоните; 

- контрола за исполнувањето на законски услови за ра-
бота на играчница, обложувалница и автомат клуб; 

- контрола за посета на лицата во просторите каде што 
се приредуваат посебни игри на среќа; 

- контрола на примената на правилникот на играчница 
- казино, обложувалница и автомат клуб; 

- контрола на вработените; 
- контрола на износот на уплатените средства, виси-

ната на наградниот фонд, како и контрола на депонирање-
то на овие средства на посебна сметка; 

- контрола за учество на вработените лица кај прире-
дувачот, во игрите на среќа; 

- контрола на работењето на забавните клубови и про-
мена на локацијата на апаратите за забава; 

- контрола на работното време на просториите во кои 
се приредуваат игри на среќа и забавни игри; 

- контрола на објавувањето, исплатата и подигањето 
на добивките на добитниците од игрите на среќа и 

- контрола врз неповредливост на тајноста на подато-
ците за учество на учесниците и добивките од игрите на 
среќа, од страна на приредувачот или лицата кои непос-
редно се поврзани со него." 

Алинејата 8 станува алинеја 24. 

Член 67 
Членот 85 се менува и гласи: 
"Во казината, автомат клубовите и во кладилниците се 

врши надзор и контрола во секое време. 
Надзорот и контролата од став 1 на овој член ги врши 

овластен работник -инспектор." 

Член 68 
Bo членот 86 став 1 зборовите: "односно организира-

њето на" се заменуваат со сврзникот "и". 
Во ставовите 1 и 2 зборовите: "односно организаторот 

на" се заменуваат со сврзникот "и". 

Член 69 
Bo членот 87 став 1 зборовите"односно организирање 

на" се заменуваат со сврзникот"и". 
Во ставот 2 во последниот ред зборот "односно" се за-

менува со зборовите: "како и". 

Член 70 
Bo членот 88 став 2 пo зборот "лиценцата" се додаваат 

зборовите: "или одобрението". 

Член 71 
Bo членот 89 no зборовите "дека е" се додаваат зборо-

вите: "сторено кривично дело или". 

Член 72 
Bo главата ХП КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ се додава нов 

дел 1. и нов член 89а, кои гласат: 

"1. Кривично дело 
Член 89а 

Одговорното лице на правното лице и физичкото лице 
кое со своето работење ќе ги повреди одредбите од овој 
закон на начин што противправно ќе прибави имотна ко-
рист за себе или за друг или ќе предизвика штета од пого-
лем обем со приредување игри на среќа и забавни игри , 
ќе се казни со казна затвор од една до пет години. 

Имотната корист прибавена со извршеното кривично 
дело од ставот 1 на овој член се одзема со судска одлука." 

Член 73 
Bo членот 90 став 1 пo точката 5 се додава нова точка 

6), која гласи: 
"6) ако на неисправен автомат, односно апарат издаде 

уверение за исправност (член 70);" 
По точката 6) која станува точка 7) се додаваат 17нови 

точки, кои гласат: 
"8) ако приредува игри на среќа и забавни игри кои не 

се предвидени со овој закон или не се сметаат за игри на 
среќа и забавни игри со овој закон (член 2); 

9) ако при приредувањето на наградна игра постапува 
спротивно на одредбите од овој закон (член 31 ) ; 

10) ако не го уплати надоместокот за лиценцата или 
одобрението, согласно одредбите од овој закон (член 22 ); 

11) ако во случај на откажување на лиценцата или 
одобрението, не ја спроведе започнатата игра на среќа до 
нејзиното завршување (член 26); 

12) ако не ја врши продажбата на лозовите, томбол-
ските картички и талоните само на продажни места одоб-
рени од министерот за финансии (член 36); 
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1 3) ако надвор од обложувалница, приредува обложу-
вање на спортски натпревари (член 58 б); 

1 4) ако на автоматите за игри на среќа се вградени 
бројачи спротивно на одредбите од овој закон (член 50 ); 

1 5) ако дозволи учество на малолетни лица во посеб-
ните игри на среќа (членови 45, 56 и 58г); 

1 6) ако фондот на добивките го утврди спротивно на 
одредбите од овој закон (член 57 ); 

1 7) ако средствата наменети за добивките ги депонира 
спротивно на овој закон (член 73); 

18) ако приредува игри на среќа на автомати во заба-
вен клуб (член 62); 

1 9) ако ги преместува апаратите за забава на друга ло-
кација без претходно одобрение (член 64); 

20) ако при приредувањето на игри на среќа и забавни 
игри не го врши во утврденото работното време согласно 
со овој закон (членови 66 , 67 и 68 ): 

21 ) ако стави во употреба технички неисправни авто-
мати за игри на среќа и апарати за забавни игри (членови 
69, 70, 71 и 72); 

22) ако не го плаќа месечниот паушал на посебните иг-
ри на среќа и на забавните на начин утврден со овој закон 
( член 79 ); 

23) ако оддаде тајна која му е достапна како службена 
тајна со што ќе постапи спротивно на одредбите од овој 
закон ( чл. 82 ) и 

24) ако игрите на среќа ги спроведува без присуство 
на овластени лица (член 74) ." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи : 
"За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се изрече и 

мерка на безбедност забрана за вршење на определена деј-
ност на правното лице во траење од пет години, а на одго-
ворното лице - забрана за вршење на дејност или дол-
жност во траење од една година." 

Ставот 3 станува став 4. 

Член 74 
Bo членот 91 став 1 броевите: "200.000" до "250.000" 

се заменуваат со броевите: "250.000" до "300.000". 
По точката 4) се додава нова точка 5), која гласи: 
"5) ако објавувањето на извештајот за утврдување на 

резултатите или остварените добивки од играта на среќа и 
исплатата на истите ја врши спротивно на овој закон (член 
75)". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Покрај парична казна на правното лице од став 1 на 

овој член ќе му се изрече и мерка на безбедност - забрана 
за вршење на определена дејност во траење од пет години, 
а на одговорното лице на правното лице мерка на безбед-
ност - забрана за вршење дејност или должност во траење 
од една година." 

Член 75 
Bo членот 92 став 1 броевите: од "150.000" до 

"200.000" се заменуваат со броевите: од "250.000" до 
"300.000". 

Bo точката 1) зборовите: "незаверени и неевидентира-
ни" се бришат, a пo зборот "лозови" се додаваат зборовите 
"спротивно на начинот утврден со овој закон." 

Точката 4) се брише. 
По точката 7) се додава нова точка 8), која гласи: 
"8) ако не доставува месечни извештаи за работењето 

во согласност со овој закон (член 81 ) 
Bo став 2 броевите: "30.000 до 35.000" се заменуваат 

со броевите: "45.000 до 50.000". 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"За прекршоците предвидени во ставот 1 на овој член, 

покрај паричната казна, на правното лице ќе му се изрече 
мерка на безбедност - забрана за вршење на определена 
дејност во траење од пет години, а на одговорното лице на 
правното лице мерка на безбедност - забрана за вршење на 
должност во траење од една година." 

Член 76 
Bo членот 93 став 1, броевите: "100.000 до 150.000" се 

заменуваат со броевите: "200.000 до 250.000". 
Во ставот 2 броевите: "25.000 до 30.000" се заменуваат 

со броевите: "40.000 до 50.000". 
Член 77 

Bo членот 94 броевите: "20.000 до 25.000" се заменува-
ат со броевите: "40.000 до 50.000". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"За прекршоците предвидени во став 1 на овој член 

може да се изрече мерка на безбедност - забрана за врше-
ње професија или должност во траење од една година". 

Член 78 
Bo членот 95 броевите: "25.000 до 30.000" се заменува-

ат со броевите: "40.000 до 50.000". 
По ставот 1 на овој член се додава нов став 2, кој гла-

си: 
"За прекршоците предвидени во ставот 1 на овој член, 

може да се изрече мерка за безбедност - забрана за врше-
ње професија или должност во траење од една година." 

Член 79 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Соб-

ранието на Република Македонија да утврди пречистен 
текст на Законот за игрите на среќа и за забавните игри. 

Член 80 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-

јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ј а 

309. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 13 февруари 2001 година. 

Бр. 07-676/1 Претседател 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Bo Законот за осигурување ("Службен весник на Ре-

публика Македонија" број 49/97 и 79/99) членот 1 се мену-
ва и гласи: 

"Co овој закон се уредуваат условите под кои може да 
се вршат работи на осигурување на живот и неживотно 
осигурување и реосигурување, основање, работење, над-
зор и престанок со работа на трговските друштва за осигу-
рување и реосигурување (во натамошниот текст: друштва 
за осигурување) и осигурителните брокерски друштва, ка-
ко и задолжителното осигурување." 

Член 2 
Во членот 2 став (2) зборовите: "или реосигуруваат" се 

бришат, запирката по зборот " осигурување" се заменува 
со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Член 3 
Bo насловот пред членот 3 пo зборот "осигурување" се 

додаваат зборовите: "и реосигурување". 
Членот 3 се менува и гласи: 
"(1) Друштвото за осигурување може да врши само ра-

боти на осигурување и/или реосигурување. 
(2) Работи на осигурување се: 
1 ) склучување и исполнување на договори за осигуру-

вање на живот и неживотно осигурување 
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2) склучување и исполнување на договори за соосигу-
рување 

3) склучување и исполнување на договори за пасивно 
реосигурување. 

(3) Bo рамките на работи на осигурување од став (2) 
на овој член, друштвата за осигурување можат да ги вр-
шат и следниве работи: 

1 ) посредување во договарање на осигурување и рео-
сигурување; 

2) снимање на ризици; 
3) снимање и процена на штети; 
4) продажба на остатоците од осигурени оштетени 

предмети; 
5) укажување правна помош во осигурувањето и рео-

сигурувањето; 
6) укажување на други интелектуални и технички ус-

луги поврзани со работи на осигурување и реосигурување 
и 

7) воведување мерки за спречување, намалување и 
отстранување на штетите и ризиците кои претставуваат 
опасност во неживотното осигурување." 

Член 4 
Насловот пред членот 4 "Работи на реосигурување" се 

брише. 
Членот 4 се менува и гласи: 
"Работи на реосигурување се склучување и исполнува-

ње на договори за реосигурување, од страна на друштвата 
за осигурување регистрирани за активно реосигурување, 
на вишоците на ризици над нивото на максимално покри-
тие на друштвата за осигурување." 

Член 5 
Насловот на членот 5 "Други работи на осигурување" 

и членот 5 се бришат. 

Член 6 
Во членот 6 став (1), зборот "видови" се заменува со 

зборот "групи". 
Во ставот (3) во уводната реченица зборот "групи" се 

заменува со зборот "класи". 
Во точките 4 и 9 сврзникот "и" се заменува со запирка, 

a пo зборот "објекти" се додаваат зборовите: "и шински 
возила". 

Во точката 5 пo зборот "превоз" се додава зборот 
"(карго)". 

По точката 9 се додава нова точка 10, која гласи: 
"10) осигурување на патници во јавниот сообраќај од 

последици на несреќен случај". 
Точките 1 0,11,1 2,1 3 и 1 4 стануваат точки 11,1 2,1 3,1 4 и 

15. 
Во ставот (4), пo зборот "да" се додава зборот "ги", а 

зборовите: "еден или повеќе видови" се заменуваат со збо-
ровите: "двете групи". 

Во ставот (5) зборот "видови" се заменува со зборот 
"групи", а зборот "групи" се заменува со зборот "класи". 

Член 7 
Членот 7 се менува и гласи: 
"Осигурувањето на живот и неживотното осигурување 

се склучува врз основа на договор и е доброволно, докол-
ку поинаку не е пропишано со овој и друг закон." 

Член 8 
Во насловот пред членот 8 зборот "Задолжително" се 

брише. 
Во членот 8 став (1) зборовите: "со седиште во Репуб-

лика Македонија" се бришат. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
"Друштвото за осигурување регистрирано за активно 

реосигурување е должно понудените вишоци на ризици 
кои не може да ги покрие самото со свои средства да ги 
реосигура кај други друштва за осигурување регистрира-
ни за активно реосигурување." 

Ставот (3) се брише. 

Член 9 
По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи: 

"Член 8-а 
(1) Друштвото за осигурување, за секоја деловна годи-

на треба да донесе програма за потребите од реосигурува-
ње, во зависност од структурата на своето портфолио и да 
определи со кои договори за реосигурување ќе го обезбе-
ди својот вишок на ризик. 

(2) Програмата за потребите од реосигурување од став 
(1 ) на овој член содржи: 

1 ) Табела за максимално покритие изготвена врз осно-
ва на основната главнина, резервите на сигурност, посеб-
ната резерва и очекуваната премија и 

2) Основи и критериуми за утврдување највисоки 
можни штети, врз основа на присутни околности од значе-
ње за ризикот и нивото на договореното покритие." 

Член 1 0 
Bo членот 9 став (1 ) точката 3 се брише. 
Точката 4 станува точка 3. 
Ставовите (2) и (3) се бришат. 

Член 11 
Членот 10 се менува и гласи: 
"(1) Друштво за осигурување се основа како акционер-

ско друштво со седиште во Република Македонија кое до-
било дозвола од министерот за финансии за вршење на ра-
боти на осигурување и/или реосигурување, под условите 
утврдени со овој закон и со Законот за трговските друш-
тва. 

(2) Правни и физички лица што не добиле дозвола од 
министерот за финансии не можат да вршат работи на 
осигурување и/или реосигурување." 

Член 1 2 
Bo членот 11 ставовите (2), (3) и (4) се менуваат и гла-

сат: 
"(2) Учеството на поединечен акционер во капиталот 

на друштвото може да биде најмногу до 25% од износот 
на акциите на друштвото за осигурување со право на уп-
равување. 

(3) Кога друштво за осигурување основа друго друш-
тво за осигурување, учеството во капиталот на друштвото 
е неограничено. 

(4) Под поединечен акционер во смисла на став (2) од 
овој член, се смета секое правно или физичко лице или 
поврзани лица." 

По ставот (4) се додаваат три нови ставови (5), (6) и 
(7), кои гласат: 

"(5) Поврзани лица во смисла на овој закон се две или 
повеќе правни или физички лица што се поврзани управу-
вачки или капитално или на кој било друг начин, поради 
што тие заедно ја определуваат деловната политика и ра-
ботат во координација еден со друг со намера да обезбе-
дат вообичаени комерцијални предности или се поврзани 
на начин што едно правно или физичко лице има значите-
лен интерес во друго правно лице. 

(6) Значителен интерес во смисла на став (5) од овој 
член е: 

1 ) директно или индиректно поседување на правно ли-
це од страна на друго правно или физичко лице или презе-
мање на 20% или повеќе од акциите со право на управува-
ње или 

2) можност едно или повеќе правни или физички лица 
значително да влијаат врз управувањето и донесувањето 
на политичките, финансиските и деловните одлуки на 
друго правно лице или 

3) резултатите од работењето на едно правно лице мо-
жат значително да влијаат врз работењето или резултатите 
од работењето на друго правно лице. 

(7) Две физички лица, во смисла на овој закон, се сме-
таат за поврзани доколку едното физичко лице е сопруг, 
родител или дете на другото физичко лице." 

Член 1 3 
Bo членот 1 2 став (2) во точките 1 и 2 износот 

"1.500.000 ДЕМ" се заменува со износот "750.000 ЕВРА". 
Во точка 3 износот "2.000.000 ДЕМ" се заменува со из-

носот "1.000.000 ЕВРА". 
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Точката 4 се брише. 
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
"(3) Ако друштвото за осигурување се основа за врше-

ње на двете групи на осигурување, односно една група на 
осигурување и реосигурување, основната главнина упла-
тена во пари при основање на друштвото за осигурување 
не може да биде помала од кумулативната денарска про-
тиввредност на основната главнина од точките од став (2) 
на овој член за кои работи на осигурување и/или реосигу-
рување се основа друштвото за осигурување." 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6). 

Член 1 4 
Bo членот 13 став (1) зборовите: "е задолжителна" се 

заменуваат со зборовите: "задолжително е добивање". 
Во ставот (2) зборовите: "нов вид" се заменуваат со 

зборовите:"нова група". 
Bo ставот (3) во вториот ред сврзникот "и" се заменува 

со сврзникот "или". 
Ставот (4) се брише. 

Член 15 
Bo членот 14 став (1) пo сврзникот "и" се додава сврз-

никот "или", a зборовите: "и други работи на осигурува-
ње" се бришат. 

Ставот (2) се брише. 

Член 1 6 
Bo членот 16 став (1) точка 3 пo зборот "политика" се 

додаваат зборовите: "наведени во член 24 на овој закон;". 
Точката 4 се брише. 
Во точката 5 која станува точка 4 зборовите: "овласте-

на институција за" се заменуваат со зборовите: "носителот 
на". 

Точката 6 станува точка 5. 
Точката 7 која станува точка 6 се менува и гласи: 
"6) информации за меѓусебната непосредна и посредна 

капитална, управувачка и роднинска поврзаност на акцио-
нерите и нивната финансиска состојба, како и доказ дека 
против нив не е во тек стечајна постапка и дека не се осу-
дувани за кривично дело против имотот или од областа на 
финансиското работење во последните десет години;" 

Во точката (8) која станува точка 7 зборовите: "мисле-
ње на овластена институција за бонитетот" се заменуваат 
со зборовите: "ревизорски извештај од овластено друштво 
за ревизија". 

Точката 9 која станува точка 8 се менува и гласи: 
" 8) имиња на лицата - членови на органот на управу-

вање на друштвото за осигурување и податоци од кои се 
гледа дека истите поседуваат соодветно знаење и искуство 
од областа на осигурувањето и реосигурувањето, како и 
доказ дека против нив не е во тек стечајна постапка и дека 
не се осудувани за кривично дело против имотот или од 
областа на финансиското работење во последните десет 
години;" 

Точката 1 0 станува точка 9. 
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
"Министерот за финансии поблиску ја пропишува пот-

ребната стручна оспособеност и искуство за водење на 
друштвото за осигурување." 

Во ставот (2) кој станува став (3), точката 1 се брише, 
а точката 2 станува точка 1 . 

Bo точката 3 која станува точка 2 зборовите: "мислење 
на признати меѓународни организации за оцена на боните-
тот" се заменуваат со зборовите: "ревизорски извештај од 
овластено друштво за ревизија". 

Член 17 
Bo членот 1 7 ставот (3) се брише. 
Ставот (4) станува став (3) се менува и гласи: 
"(3) Решението од став (1) на овој член се донесува во 

рок од 90 дена од денот на комплетирање на документаци-
јата наведена во член 16 на овој закон. Ако во рамките на 
тој период не се донесе решение, барањето за дозвола се 
смета за одобрено." 

Ставот (5) се брише. 
Ставот (6) станува став (4). 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 

"(5) Министерството за финансии е должно во средс-
твата за јавно информирање да го објави издавањето на 
дозволата за основање и работа на друштвото за осигуру-
вање, во рок од седум дена од денот на издавањето." 

Член 18 
Членот 18 се менува и гласи: 
"Во решението со кое се издава дозвола се утврдуваат 

класите во рамки на групите на осигурување и реосигуру-
вање кои може да ги врши друштвото за осигурување." 

Член 19 
Членовите 21 и 22 се бришат. 

Член 20 
Членот 23 се менува и гласи: 
"(1) Друштвото за осигурување е должно да бара сог-

ласност од Министерството за финансии за: 
1) измена на статутот; 
2) измена на актот за основање; 
3) стекнување постапно или одеднаш, на акции чиј 

вкупен кумулативен номинален износ изнесува 10, 25, 50 
и 75% од вкупниот број акции со право на управување со 
друштвото за осигурување, без оглед на тоа дали акциите 
ги стекнуваат едно или повеќе поврзани лица; 

4) измена на назив и седиште и 
5) намалување на договорените суми на осигурување 

предвидено со член 44 став (3) од овој закон. 
(2) Акциите со право на управување со друштво за 

осигурување стекнати спротивно на став (1) точка 3 на 
овој член не носат право на глас. 

(3) По барањето од став (1) на овој член, Министерс-
твото за финансии е должно да одговори во рок од 60 дена 
од денот на комплетирање на барањето. Ако во рамките 
на тој период не се донесе решение, барањето за соглас-
ност се смета за одобрено. 

(4) Начинот, постапката и документацијата за добива-
ње согласност од став (1) на овој член поблиску ја пропи-
шува министерот за финансии." 

Член 21 
Членот 24 се менува и гласи: 
" (1 ) Акти на деловната политика на друштвото за оси-

гурување се: 
1) основи на деловната политика; 
2) општи и посебни услови за осигурување по групи и 

класи на осигурување; 
3) тарифи на премии по групи и класи на осигурување 

со структура на премијата согласно со членовите 29 и 29-а 
од овој закон; 

4) технички основи на тарифите по класи на осигуру-
вање за животно и неживотно осигурување; 

5) правилник за формирање на технички резерви на 
осигурување и политика за управување со средствата; 

6) правилник за пласирање на средствата на технички-
те резерви; 

7) акт за формирање, управување и користење на мате-
матичката резерва за осигурување на живот и за други 
групи на осигурување во кои се применуваат табелите на 
смртност и други слични веројатносни табели и пресмет-
ки што се однесуваат на осигурување на живот; 

8) правилник за формирање фонд за превентива и уп-
равување и користење на фондот; 

9) програма за потребите од реосигурување, согласно 
со член 8-а на овој закон; 

1 0) правилник за остварување на регреси и 
11) елаборат со проекција за очекувани деловни резул-

тати за најмалку тригодишен период пред се во врска со 
очекуваниот приход од премиите, очекуваните штети, рас-
ходите за спроведување на осигурувањето, очекуваната 
добивка, очекуваните обештетувања, односно осигурува-
ња и очекуваното обликување на технички и други резер-
ви. 

(2) Ha барање на Министерството за финансии, актите 
од став (1) на овој член се изготвуваат и за сите задолжи-
телни осигурувања. 

(3) За измена на актите на деловната политика, друш-
твото за осигурување го известува Министерството за фи-
нансии веднаш по донесување на истите." 
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Член 22 
Bo членот 25 став (3) зборот "подружниците-" се бри-

ше, а зборот "филијали" се заменува со зборот "филијали-
те". 

Во ставот (4) зборот "судскиот" се заменува со зборот 
"трговскиот". 

Член 23 
Членот 27 се менува и гласи: 
"За обврските од договорот за осигурување и догово-

рот за реосигурување, друштвото за осигурување одговара 
со целокупниот свој имот. 

Своето работење друштвото за осигурување го засно-
вува на принципите на економичност, ликвидност и си-
гурност." 

Член 24 
Членот 28 се брише. 

Член 25 
Bo членот 29 пo став (3) се додава нов став (4), кој гла-

си: 
"(4) Средствата за превентива се средствата наменети 

за спречување и намалување на евентуални штетни наста-
ни." 

Член 26 

По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи: 

"Член 29-а 
Премијата за осигурување на живот се состои од: 
1) дел од премија на име математичка резерва - штеден 

дел; 
2) дел од премија на име ризико премија и 
3) дел од премија на име трошоци за работење на 

друштвото за осигурување." 
Член 27 

Членот 30 се менува и гласи: 
"(1) Заради трајно обезбедување на извршувањето на 

обврските по договорите за осигурување и реосигурување, 
друштвото за осигурување е должно да формира технички 
резерви, што се утврдуваат и водат според осигурително-
техничките начела и сметководствените стандарди, кои се 
состојат од: 

1) резерви за преносни премии; 
2) резерви за бонуси и попусти; 
3) резерви за штети и 
4) други технички резерви. 
(2) Друштвата за осигурување кои вршат осигурување 

на живот и/или други осигурувања за кои се однесуваат 
табелите на веројатност и пресметките кои се слични со 
осигурувањето на живот се должни, исто така да издвојат 
и математичката резерва во утврден процент од уплатени-
те премии по овие осигурувања, согласно со техничките 
основи." 

Член 28 
Bo членот 30-а зборовите: "Преносна премија е" се за-

менуваат со зборовите: "Резерви за преносни премии се 
издвојуваат во висина на оној". 

Член 29 
По членот 30-а се додава нов член 30-б, кој гласи: 

"Член 30-б 
Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во виси-

на еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да 
ги примат врз основа на: 

1 . право на бонус имаат осигурениците кои немале 
пријавени штетни настани во текот на претходната година 
и 

2. право на делумно намалување на премиите (попусти) 
имаат осигурениците кај кои е покажан позитивен однос 
меѓу техничката премија и исплатените оштетни износи, 
вклучувајќи ги и неликвидираните пријавени штети." 

Член 30 
Членот 30-б кој станува член 30-в се менува и гласи: 

"(1) Резерви за штети се издвојуваат во висина на про-
ценетите обврски кои друштвото за осигурување е должно 
да ги подмири, врз основа на договорите за осигурување 
каде што осигурениот настан се појавил до крајот на прес-
метковниот период, без оглед дали настанот е пријавен, 
вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненав-
ременото извршување на обврските на друштвата за оси-
гурување по комплетирани оштетни барања. 

(2) Резервите за штети покрај проценетите обврски за 
пријавени, a ce уште неликвидирани штети, ги вклучуваат 
и проценети обврски за настанати, а непријавени штети." 

Член 31 
Членот 30-в кој станува член 30-г ce менува и гласи: 
"(1) Математичка резерва ce издвојува во висина на се-

гашната вредност на проценетите идни обврски на друш-
твото за осигурување кои произлегуваат од договорите за 
осигурување, намалени за сегашната вредност на идните 
премии кои треба да ce платат врз основа на тие договори. 

(2) Математичката резерва ce пресметува со користе-
ње на соодветни актуарски процени, притоа земајќи ги 
предвид сите идни обврски на друштвото за осигурување 
кои произлегуваат од поединечните договори за осигуру-
вање, вклучувајќи го и следново: 

1 ) гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат 
право: 

2) бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно 
или заедно со други осигуреници без оглед на формата на 
тие бонуси; 

3) сите права кои осигуреникот може да ги избере врз 
основа на договорите за осигурување и 

4) трошоци, вклучувајќи провизии. 
(3) При одбирање на методите за актуарска процена, 

треба да се имаат предвид методите за процена на средс-
твата кои ги покриваат техничките резерви што ги приме-
нува друштвото за осигурување. 

(4) Математичката резерва мора да се пресметува за 
секој договор за осигурување поединечно. Соодветни ге-
нерализации можат единствено да се применат кога е 
очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде 
приближно ист како и оној од поединечната пресметка. 

(5) Кога врз основа на договорот за осигурување, оси-
гуреникот има право на исплата на откупната вредност на 
полисата, математичката резерва издвоена врз основа на 
договорот за осигурување, не смее да биде под откупната 
вредност на полисата. 

(6) Друштвото за осигурување, во прилог на годишни-
от извештај, е должно да обезбеди објаснување на основи-
те и методите кои се применуваат за пресметување на ма-
тематичката резерва." 

Член 32 
По членот 30-г се додаваат осум нови члена 30-д, 30-ѓ, 

30-е, 30-ж, 30-з, 30-ѕ, 30-и и 30-ј и наслови, кои гласат: 

"Член 30-д 
Други технички резерви ќе се издвојат за планираните 

идни обврски и ризици кои произлегуваат од осигурител-
ното покритие за можни големи штети и ризици на кои не 
се однесува ниту една одредба од точките 1 до 3 од став 
(1 ) и став (2) од член 30 на овој закон. 

Средства кои ги покриваат техничките резерви 

Член 30-ѓ 
(1 ) Средствата кои ги покриваат техничките резерви ќе 

бидат вложувани во согласност со групата на осигурување 
која ја врши друштвото за осигурување, а ќе обезбедуваат 
сигурност, профитабилност и ликвидност на вложувањата 
на друштвото за осигурување. 

(2) Друштвата за осигурување ги покриваат своите 
технички резерви само со оние групи на средства кои се 
дозволени. 

(3) Средствата кои ги покриваат техничките резерви 
мора да бидат диверсифицирани и распоредени на начин 
кој ќе обезбеди дека не постои значително потпирање на 
било каква категорија на средства, пазар или инвестиција. 

(4) Групите на средства од став (2) на овој член, кои се 
дозволени и начинот на нивното вложување поблиску ги 
пропишува министерот за финансии. 
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(5) Средствата кои ги покриваат техничките резерви, 
мора да бидат лоцирани во Република Македонија. 

(6) Друштвото за осигурување е должно да изврши 
приспособување на вложувањата кои се однесуваат на 
средствата кои ги покриваат техничките резерви, а кои се 
изложени на ризик од потенцијални загуби поради проме-
на на каматните стапки, флуктуации на девизниот курс, 
кредитен ризик и други пазарни ризици, со обврските кои 
произлегуваат од договорите за осигурување на кои влија-
ат овие промени. 

(7) При инвестирањето на средствата кои ги покриваат 
техничките резерви, друштвото за осигурување е должно 
да ја земе предвид пристигнатоста на своите обврски кои 
произлегуваат од договорите за осигурување. 

Член 30-е 
Средствата за осигурување на живот, друштвото за 

осигурување е должно да ги води на посебни сметки и тие 
средства не можат да се користат ниту да бидат предмет 
на присилно извршување, за покривање на обврските од 
други видови осигурување, односно реосигурување или на 
други обврски на друштвото за осигурување. 

Средства кои ја покриваат математичката резерва 
Член 30-ж 

Друштвото за осигурување кое издава полиси за оние 
класи на осигурување за кои мора да се издвои математич-
ка резерва, е должно да издвои математичка резерва и да 
управува со неа, одвоено од другите средства на друштво-
то. 

Член 30-з 
Средствата кои ја покриваат математичката резерва, 

можат да се користат исклучиво за исплата на штети кои 
произлегуваат од оние класи на осигурување за кои била 
издвоена математичката резерва. 

Член 30-ѕ 
Друштвото за осигурување е должно да обезбеди 

средствата на математичката резерва во секое време да би-
дат барем еднакви со откупната вредност на полисата. Во 
текот на годината, друштвото за осигурување е должно да 
стекне дополнителни средства за покривање на матема-
тичката резерва, доколку е ова потребно за усогласување 
на вредноста на средствата на математичката резерва со 
откупната вредност на полисата. 

Член 30-и 
Одредбите од член 30-ѓ на овој закон се применуваат и 

во однос на средствата кои ја покриваат математичката 
резерва. 

Член 30- ј 
Друштвото за осигурување е должно, во однос на 

средствата кои ја покриваат математичката резерва, да от-
вори посебна сметка во банка и/или носител на платен 
промет. Преку оваа сметка ќе се извршуваат сите плаќања 
што се однесуваат на средствата на математичката резер-
ва, а истовремено на неа истите ќе се чуваат." 

Член 33 
Членовите 31 , 33 и 33-а се бришат. 

Член 34 
По членот 33-б се додаваат нов наслов "Управување 

со ликвидност" и два нови члена 33-в и 33-г, кои гласат: 

"Управување со ликвидност 
Член 33-в 

(1 )Друштвото за осигурување е должно да управува со 
средствата на начин кој ќе овозможи истите во секое вре-
ме да одговорат на пристигнатите обврски. 

(2) Co цел следење на принципот на ликвидност, 
друштвото за осигурување е должно да спроведува поли-
тика на редовно управување со ликвидноста, преку: 

1 ) планирање на тековните и можните одливи на па-
рични средства и соодветен прилив на истите; 

2) редовна контрола на ликвидноста и 
3) усвојување на соодветни мерки за спречување и/или 

отстранување на причините за неликвидност. 

Член 33-г 
(1 ) Друштвото за осигурување е должно редовно да 

пресметува и/или врши контрола на: 
1) обемот на техничките резерви; 
2) групите, распределбата, приспособувањето и лока-

лизирањето на средствата кои ги покриваат техничките 
резерви и/или осигурителното покритие; 

3) обемот на резервите на сигурност; 
4) нивото на маргината на солвентност и 
5) нивото на гарантниот фонд. 
(2) Друштвото за осигурување е должно, квартално да 

го известува Министерството за финансии за податоците 
наведени во став (1 ) на овој член." 

Член 35 
Bo членот 34 зборот "финансирање" се заменува со 

зборовите: "инвестициони активности". 
Член 36 

Bo членот 36 ставот (2) се брише. 

Член 37 
Bo членот 38 став (2) во уводната реченица пo зборот 

"член" се додаваат зборовите: "по намирување на даноч-
ните обврски". 

Член 38 
Bo членот 41 ставот (2) се брише. 

Член 39 
Членот 42 се брише. 

Член 40 
Bo членот 43 став (1) зборовите: "тој вид" се заменува-

ат со зборовите: "таа група на". 

Член 41 
Членот 44 се менува и гласи: 
"(1) Во случај на друштвото за осигурување кое врши 

осигурување на живот, да му претстои ликвидација или 
стечај, Министерството за финансии, ќе ги преземе сите 
потребни мерки, сите осигурувања на живот и средствата 
по основ на осигурување на живот да им се отстапат на 
други друштва за осигурување ако тие ги прифаќаат. 

(2) Bo случај од став (1 ) на овој член, преземените об-
врски спрема осигурениците не се менуваат. 

(3) Ако не постојат услови за отстапување на догово-
рите за осигурување на живот на други друштва заради 
основање на ново друштво за осигурување на живот или 
за отстапување на тие осигурувања на други друштва за 
осигурување, договорените суми за осигурување можат да 
се намалат. 

(4) За донесување на актот за основање, односно за от-
стапување на осигурувањата од став (1 ) на овој член, оси-
гурениците на живот формираат одбор кој ги презема сите 
подготвителни дејствија за основање на ново друштво за 
осигурување на живот или за отстапување на осигурува-
њата на живот на други друштва за осигурување, во сог-
ласност со одредбите на овој закон." 

Член 42 
Членот 45 се менува и гласи: 
"(1) Друштвото за осигурување, во однос на целокуп-

ното работење, перманентно ќе одржува потребно ниво на 
маргина на солвентност. Маргината на солвентност ја со-
чинуваат изворите на средства на друштвото за осигурува-
ње ослободени од каква и да било обврска која произлегу-
ва од договорите за осигурување. 

(2) Маргината на солвентност се состои од: 
1) уплатената основна главнина; 
2) резервата на сигурност и средствата на превентива; 
3) пренесена нераспределена добивка; 
4) нераспределена добивка од претходната година и 
5) резерви за масовни катастрофални штети. 
(3) Министерството за финансии има право да додаде 

дополнителни ставки од оние наведени во став (2) на овој 
член, се додека истите го исполнуваат критериумот од 
став (1 ) на овој член. 

(4) Начинот на пресметка на потребното ниво на мар-
гината на солвентност го пропишува министерот за фи-
нансии. 



Стр. 696 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2001 

(5) Износот на средствата кои ја сочинуваат маргината 
на солвентност од став (2) на овој член треба да биде ба-
рем еднаков на потребното ниво на маргината на солвен-
тност пресметана на начин наведен во став (4) на овој 
член. 

(6) Износот на средствата кои ја сочинуваат маргината 
на солвентност од став (2) на овој член, во ниту еден слу-
чај не смее да биде понизок од износот на гарантниот 
фонд." 

Член 43 
Членот 46 се менува и гласи: 
"(1) Гарантниот фонд е минималниот износ на капитал 

кој обезбедува друштвото за осигурување да ги извршува 
своите обврски што произлегуваат од договорите за оси-
гурување. 

(2) Гарантниот фонд претставува една третина од 
пресметаното потребно ниво на маргина на солвентност. 

(3) Висината на гарантниот фонд во ниеден момент не 
може да биде пониска од износот наведен во член 12 став 
(2) од овој закон." 

Член 44 
Членовите 47, 48 и 49 се бришат. 

Член 45 
Bo членот 50 пo точката 4 се додава нова точка 5, која 

гласи: 
"5) сопствениците, односно корисниците на шински 

возила (возови, шинобуси и друго) од одговорност за ште-
ти причинети на трети лица." 

Член 46 
Bo членот 52 точката на крајот од реченицата се заме-

нува со запирка и се додаваат зборовите: "освен за возила 
кои служат за цивилна употреба и секојдневно се во јавни-
от сообраќај". 

Член 47 
Bo членот 55 став (1) точките 1, 2 и 3 се менуваат и 

гласат: 
"1) 1.250 ЕВРА во случај на смрт на патникот; 
2) 2.500 ЕВРА во случај на трајно губење на општата 

работна способност и 
3) 600 ЕВРА во случај на преодна неспособност за ра-

бота и нужни трошоци за лекување." 

Член 48 
Bo членот 60 став (1 ) точките 1 и 2 се менуваат и гла-

сат: 
"1) 100.000 ЕВРА за товарни возила и автобуси и 2) 

50.000 ЕВРА за сите други возила." 

Член 49 
Bo членот 63 став 2 точка 5, точката на крајот од рече-

ницата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
"дроги и други наркотични средства." 

Член 50 
Bo членот 65 ставот (2) се брише. 

Член 51 
Bo членот 71 пo зборовите "друштво за осигурување" 

се додаваат зборовите: "кое е член на Националното биро 
за осигурување". 

Член 52 
Членот 77 се менува и гласи: 
"(1) Сопственикот, односно корисникот на воздухоп-

лов запишан во регистарот на воздухоплови на Република 
Македонија, е должен кај друштвото за осигурување осно-
вано согласно со овој закон да се осигура од одговорност 
за штета што воздухопловот може да ја предизвика на тре-
ти лица поради смрт, повреда, нарушување на здравјето, 
уништување или оштетување на предмети, освен од одго-
ворност за штети на предмети што ги примил на тран-
спорт. 

(2) Како штета што е предизвикана со употреба на воз-
духоплов се смета и штетата што на трето лице му е пре-
дизвикана, со паѓање или исфрлање на предмети од возду-
хопловот. 

(3) Лицата кои се превезуваат со воздухопловот се 
сметаат за трети лица. Лицата кои по налог на сопствени-
кот, односно корисникот на воздухопловот или за негова 
сметка, работат на извршување на транспортот, не се сме-
таат за трети лица, во смисла на овој закон. 

(4) Најниските износи на кои сопствениците или ко-
рисниците од став 1 на овој член ќе бидат осигурани се: 

Реден 
број 

Вид на воздухоплов Суми на 
осигурување 
во ЕВРА 

1. За воздухоплови за јавен превоз 
на патници и ст. 
а) за маса од 2.700 кгр 
б) за маса од 2.701 до 5.700кгр 
в) за маса од 5.701 до 27.000кгр 
г) за маса од 27.001до72.000кгр 
д) за маса над 72.000 кгр 

50.000 
100.000 
300.000 
600.000 

1.000.000 
2. За другите воздухоплови: 

а) за змејови, ултра лесни едри-
лица параглајдери, 

3.000 

б) за едрилици, балони, змејови 
со мотор и ултралесни 
воздухоплови со мотор 5.000 
в) за воздухоплов со сопствен 
погон кој се користи за спор-
тска дејност или кои граѓаните 
ги користат за лична употреба 6.000 
г) за воздухоплови кои се кори-
стат за други цели (вршење на 
стопанска дејност) вршење на 
управни работи, вршење на 
научноистражувачки работи, 
укажување на санитарна помош и 
противпожарна служба 

25.000 

д) воздухоплови кои се кори-
стат за обука на летечкиот пе-
рсонал 

20.000 

Осигурените износи се пресметуваат во денарска про-
тиввредност според девизниот курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на издавањето на полисата. 

(5) Сопствениците или корисниците на воздухоплови-
те можат да бидат осигурани на износи повисоки од оние 
наведени во став (4) на овој член. 

(6) Осигурените износи од став 4 на овој член претста-
вуваат највисока одговорност на осигурителот за надо-
мест на штета. 

(7) Ако износот на кој е договорено осигурувањето не 
е доволен за надоместување на сите штети предизвикани 
со ист штетен настан, првенствено се надоместуваат ште-
ти на лица. Ако има повеќе оштетени лица, а вкупниот на-
доместок го надминува износот на кој е договорено осигу-
рување од авиоодговорност, правата на оштетените лица 
спрема друштвото за осигурување сразмерно се намалува-
ат. 

(8) Осигурителното покритие важи за период од 1 2 ме-
сеци, само во рамките на територијата на Република Ма-
кедонија, ако поинаку не е договорено. 

(9) За странскиот воздухоплов кој влегува во воздуш-
ниот простор на Република Македонија е задолжително 
осигурување од одговорност за штетите од став (1) на овој 
член, освен ако не е дадено друго обезбедување за надо-
мест на штета или ако со меѓународен договор поинаку не 
е утврдено." 

Член 53 
Членот 78 се брише. 

Член 54 
Членот 79 се менува и гласи: 
"(1) Сопственикот, односно корисникот на брод, од-

носно чамец на моторен погон со сила на моторот над 1,5 
КС регистриран за деловни цели, спорт и разонода, впи-
шан во бродскиот регистар е должен да се осигура од од-
говорност за штетите што бродот, односно чамецот на мо-
торен погон може да ги предизвика на трети лица и патни-
ци, поради смрт, телесна повреда или нарушување на 
здравјето, уништување или оштетување на предмети, ос-
вен од одговорност за штети на предмети примени на 
транспорт. 
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(2) Осигурувањето од став 1 на овој член се врши при 
регистрацијата, односно при продолжувањето на регис-
трацијата на бродот, односно чамецот на моторен погон. 

(3) Bo смисла на овој закон, не се сметаат за трети ли-
ца и немаат право на надоместок: 

1) договарачот на осигурувањето; 
2) сопственикот, корисникот и секој друг имател на 

пловниот објект, дури и кога не управувале со истиот при 
настанување на штета; 

3) возачот на пловниот објект одговорен за штетата и 
4) лицето кое на недозволен начин го присвоил плов-

ниот објект, дури и кога не управувал со него, во момен-
тот кога настанала несреќата. 

(4) Најниските износи на кои сопствениците или ко-
рисниците од став 1 на овој член ќе бидат осигурани се: 

Осигурените износи се пресметуваат во денарска про-
тиввредност според девизниот курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на издавањето на полисата. 

(5) Сопствениците или корисниците на пловни објекти 
можат да бидат осигурани на износи повисоки од оние на-
ведени во став (4) на овој член. 

(6) Осигурените износи од став (4) на овој член прет-
ставуваат највисока одговорност на осигурителот за надо-
мест на штета. 

(7) Осигурителното покритие важи за период од 1 2 ме-
сеци, само во рамките на територијата на Република Ма-
кедонија, ако поинаку не е договорено. 

(8) Странските сопственици или корисници на пловни 
објекти се должни да презентираат доказ дека имаат ва-
лидна странска полиса за одговорност или да склучат так-
во осигурување во земјата додека го користат пловниот 
објект во водите на Република Македонија. 

(9) Одредбите од овој закон што се однесуваат на оси-
гурувањето на сопственикот, односно корисникот од одго-
ворност за штети на трети лица ако штетата ја предизви-
кало непознато неосигурано или странски сопственик на 
моторно возило соодветно се применуваат и на одговор-
носта за надомест на штета предизвикана со користење на 
непознат, неосигурен или странски брод, односно чамец 
на моторен погон." 

Член 55 
По членот 79 се додава нова глава шест и нов член 79-

а, кои гласат: 

"Глава шеста 
Осигурување на сопствениците односно корисниците 

на шински возила од одговорност за штети предизвикани 
на трети лица 

Член 79-а 
(1 ) Сопственикот, односно корисникот на шинските 

возила, запишан во регистарот за вршење на таа дејност 
во Република Македонија, е должен кај друштвото за оси-
гурување основано согласно со овој закон, да се осигура 
од одговорност на штети што може да ги предизвика на 
трети лица поради смрт, повреда, нарушување на здравје-
то, уништување и оштетување на предмети, освен од одго-
ворност за штети на предмети што ги примил на тран-
спорт. 

(2) Како штета што е предизвикана со употреба на 
шински возила, се смета и штетата што на трето лице му е 
предизвикана, со паѓање или исфрлање на предмети од 
шинските возила. 

(3) Лицата кои се превезуваат со шинските возила се 
сметаат за трети лица. Лицата кои по налог на сопствени-

кот, односно корисникот на шинските возила работеле на 
извршување на нивното управување не се сметаат за трети 
лица, во смисла на овој закон. 

(4) Најнискиот износ на кој сопствениците, односно 
корисниците од став (1) на овој член ќе бидат осигурани 
изнесува 500.000 ЕВРА. Осигурениот износ се пресметува 
во денарска противвредност според девизниот курс на На-
родна банка на Република Македонија на денот на издава-
ње на полисата. 

(5) Сопствениците и корисниците на шински возила 
можат да бидат осигурани од одговорност на повисоки из-
носи од оние предвидени во став (4) на овој член. 

(6) Осигурените износи од став (4) на овој член прет-
ставуваат највисока обврска на осигурителот за надомест 
на штета. 

(7) Ако износот на кој е договорено осигурувањето од 
одговорност не е доволен за надоместување на сите штети 
предизвикани со ист штетен настан, првенствено се надо-
местуваат штети на лица. Ако има повеќе оштетени лица, 
а вкупниот надоместок го надминува износот на кој е до-
говорено осигурување од одговорност на шински возила, 
правата на оштетените лица спрема друштвото за осигуру-
вање сразмерно се намалуваат. 

(8) Осигурителното покритие се договара за период од 
12 месеци, a ce однесува на Република Македонија и над-
вор од неа. 

(9) Странските сопственици или корисницн на шински 
возила ce должни да презентираат доказ дека имаат валид-
на странска полиса за одговорност или да склучат такво 
осигурување во земјата додека го користат шинското во-
зило на територија на Република Македонија." 

Член 56 
По членот 80 се додава нов член 80-а, кој гласи: 

"Член 80-а 
(1 ) Друштвата за осигурување ги водат деловните кни-

ги според контниот план наменет за друштвата за осигу-
рување. 

(2) При изготвувањето на финансиските извештаи, 
друштвата за осигурување ги користат формите на финан-
сиски извештаи наменети за друштвата за осигурување." 

Член 57 
Членот 81 се менува и гласи: 
"(1) Друштвата за осигурување составуваат финанси-

ски и годишни извештаи за деловната година која е еднак-
ва со календарската година и ги доставуваат до Минис-
терството за финансии во првите три месеци од тековната 
година за изминатата година. 

(2) Друштвата за осигурување ги составуваат финан-
сиските и годишните извештаи врз основа на вистинити 
податоци." 

Член 58 
Членот 82 се менува и гласи: 
"Друштвата за осигурување се должни финансиските 

и годишните извештаи да ги поднесат на ревизија. Извеш-
таите од ревизијата треба да се достават до Министерство-
то за финансии најдоцна до 1 јуни од тековната година за 
изминатата година." 

Член 59 
Членот 83 се менува и гласи: 
"Министерството за финансии, согласно со меѓуна-

родните сметководствени стандарди ги пропишува: 
1 ) контниот план на друштвата за осигурување; 
2) групите и формите на финансиски извештаи наме-

нети за друштвата за осигурување и 
3) детална содржина на годишните извештаи за рабо-

тењето на друштвата за осигурување и анекси кон тие из-
вештаи." 

Член 60 
Bo членот 96 точка 1 зборовите: "дипломиран еконо-

мист" се бришат. Во точка 3 зборовите: "пет години " се 
заменуваат со зборовите: "три години". 

Член 61 
Bo членот 97 точката 3 се менува и гласи: 
" 3) во роднинска поврзаност до втор степен со акцио-

нерите или членовите на службата за внатрешен надзор и 
ревизија во друштвото". 

Бр. Вид на пловен објект 
Суми на 

осигурување во 
ЕВРА 

1. чамци, скутери и глисери со си-
ла до 5 КС 7.500 

2. чамци, Ј а х т и и глисери со сила 
5-15 КС 15.000 

3. чамци, јахти и бродови и други 
пловни објекти со сила 15-50 
КС 

40.000 

4. бродови со над 50 КС 100.000 
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Член 62 
Членот 99 се менува и гласи: 
"(1) Надзор на законитоста во работењето на друштва-

та за осигурување врши Министерството за финансии. 
(2) Надзорот од став (1) на овој член Министерството 

за финансии го врши преку: 
1 ) перманентно вонтеренско следење на работењето на 

друштвото за осигурување со прибирање, анализи и вери-
фицирање на извештаите кои ги доставуваат друштвата за 
осигурување; 

2) годишен непосреден (целосен или делумен) надзор 
на работењето на друштвото за осигурување, како и до-
полнителен надзор секогаш кога ќе се оцени дека тоа е во 
интерес и за заштита на правата на осигурениците и 

3) преземање мерки за усогласување на работењето на 
друштвото за осигурување со законската регулатива. 

(3) При вршење на надзорот на друштвото за осигуру-
вање, Министерството за финансии може да бара: 

1) друштвото за осигурување да обезбеди извештаи и 
информации за работењето на друштвото; 

2) извештај за извршената ревизија и дополнителни 
информации кои произлегуваат од истата и 

3) статистички и други податоци по групи и класи на 
осигурување и реосигурување, како и вонредни прегледи 
за работењето на друштвото за осигурување. 

(4) При вршење на надзорот, друштвото за осигурува-
ње е должно на овластените работници да им ја даде на 
увид целокупната документација на друштвото. Овласте-
ните работници можат да задржат и изнесат само копии 
од документите на друштвото за осигурување. 

(5) Доколку при надзорот од став (1) на овој член се 
констатираат незаконитости во работењето, трошоците на 
надзорот паѓаат на товар на друштвото за осигурување." 

Член 63 
Членот 100 се менува и гласи: 
"При надзорот од член 99 став (1) на овој закон, Ми-

нистерството за финансии посебно утврдува дали: 
1 ) се исполнети условите за вршење на одделни групи 

осигурување; 
2) се формирани технички резерви и математичка ре-

зерва за осигурување на живот, согласно со член 30 од 
овој закон; 

3) вложувањата на средствата кои ги покриваат тех-
ничките резерви се вршат во согласност со член 30-ѓ од 
овој закон; 

4) ги следи одредбите кои се однесуваат на средствата 
од осигурувањето на живот, согласно со членовите 30-е до 
30-ј од овој закон; 

5) се формирани резервите на сигурност согласно со 
член 33-б од овој закон; 

6) нивото на маргината на солвентност е во висина ут-
врдена во член 45 од овој закон; 

7) е обезбеден гарантен фонд во висина утврдена со 
член 46 од овој закон; 

8) друштвото за осигурување правилно ги извршува 
активностите согласно со актите на деловната политика и 

9) ги врши работите наведени во дозволата за работа." 

Член 64 

По членот 100 се додава нов член 100-а, кој гласи: 

"Член100-а 
(1 ) Министерството за финансии доколку утврди дека 

друштвото за осигурување врши работи за кои нема доз-
вола, бара бришење на тие работи од трговскиот регистар. 

(2) Министерството за финансии доколку утврди дека 
друштвото за осигурување врши работи на осигурување за 
кои нема дозвола и кои не се запишани во трговскиот ре-
гистар, со решение ќе определи рок не подолг од еден ме-
сец, во кој друштвото за осигурување е должно да преста-
не да ги врши тие работи." 

Член 65 
Членот 101 се менува и гласи: 
"(1) Доколку при надзорот бидат утврдени незакони-

тости во работењето на друштвото за осигурување, Ми-
нистерството за финансии може да ги преземе следниве 
мерки: 

1 ) определува рок за отстранување на незаконитости-
те кој не може да биде подолг од три месеци; 

2) го запира извршувањето на одлуките и другите ак-
ти на друштвото за осигурување за кои ќе оцени дека се 
во спротивност со закон и статутот на друштвото за оси-
гурување; 

3) го ограничува располагањето со средствата на 
друштвото за осигурување; 

4) бара измени на актите на деловната политика на 
друштвото за осигурување; 

5) привремено го запира примањето и склучувањето 
на нови договори; 

6) донесува решение за целосна или делумна забрана 
за вршење на работите на генералниот директор, односно 
извршниот директор и на други лица со посебни овласту-
вања и одговорности и 

7) донесува решение од член 101-а став (1) на овој за-
кон. 

(2) Ставот 1 на овој член не влијае на обврските на 
друштвата за осигурување по постоечките договори за 
осигурување." 

Член 66 
По членот 1 01 се додаваат два нови члена 1 01 -а и 1 01 -

б, кои гласат: 

"Член101-а 
(1) Министерот за финансии со решение, времено ја 

одзема дозволата ако утврди дека друштвото за осигуру-
вање: 

1 ) не формира технички резерви и математичка резер-
ва за осигурување на живот согласно со член 30 од овој 
закон; 

2) не ги вложува средствата на техничките резерви 
согласно со член 30-ѓ од овој закон; 

3) во однос на средствата од осигурувањето на живот 
не постапува согласно со членовите 30-е до 30-ј од овој 
закон; 

4) не формира резерви на сигурност согласно со член 
33-б од овој закон; 

5) не го одржува нивото на маргината на солвентност 
согласно со член 45 од овој закон; 

6) висината на гарантниот фонд не е во согласност со 
член 46 од овој закон; 

7) ако друштвото за осигурување правилно не ги извр-
шува активностите согласно со актите на деловната поли-
тика; 

8) врши работи што не се наведени во дозволата за ос-
новање и работа согласно со член 18 од овој закон; 

9) не води трговски книги и не изготвува годишни из-
вештаи согласно со член 80-а од овој закон; 

10) годишните и финансиските извештаи не ги изгот-
вува врз основа на вистинити податоци и не ги доставува 
согласно со член 81 од овој закон; 

11) овозможи стекнување акции спротивно на член 11 
ставови (3) и (4)од овој закон и 

1 2) одбие да соработува со Министерството за финан-
сии при вршење на непосредниот и вонтеренскиот надзор 
и не ја даде на увид целокупната документација согласно 
со член 99 од овој закон. 

(2) Co решението од став 1 на овој член, се определува 
рокот за отстранување на утврдените незаконитости, кој 
не може да биде подолг од три месеци од денот на доста-
вувањето на решението. 

(3) Против решението од ставовите (1) и (2) на овој 
член може да се поднесе жалба до комисија на Владата на 
Република Македонија во рок од осум дена од денот на 
доставувањето на решението. 

Член 1 01 -б 
(1) Министерот за финансии со решение ја укинува 

дозволата ако утврди дека друштвото за осигурување: 
1 ) не започне да работи во рок од шест месеци од де-

нот на издавањето на дозволата; 
2) прекине со работа од неоправдани причини; 
3) дозволата ја добило со наведување на невистинити 

податоци намерно или преку измама; 
4) повеќе не ги исполнува условите под кои е добиена 

дозволата; 
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5) не ја одржува вредноста на основната главнина сог-
ласно со член 1 2 на овој закон; 

6) изврши измени без да добие согласност согласно со 
член 23 од овој закон; 

7) не поднесе пријава за упис во трговскиот регистар 
во пропишаниот рок; 

8) не ги спроведе мерките од член 1 00-а на овој закон; 
9) не ги спроведе мерките од член 1 01 на овој закон и 
1 0) ако во определениот рок не ги отстрани утврдени-

те незаконитости на член 1 01 -а од овој закон. 
(2) Против решението од став (1 ) на овој член може да 

се поднесе жалба до комисија на Владата на Република 
Македонија во рок од осум дена од денот на донесувањето 
на решението. 

(3) Министерството за финансии го известува судот за 
укинување на дозволата заради бришење на друштвото за 
осигурување од трговскиот регистар. 

(4) Министерството за финансии е должно во средс-
твата за јавно информирање да го објави укинувањето на 
дозволата за основање и работа на друштвото за осигуру-
вање во рок од седум дена од денот на укинување на иста-
та." 

Член 67 
Членовите 1 02,1 03 и 1 04 се бришат. 

Член 68 
Пред насловот на член 107 "Мерки за санација", се до-

даваат зборовите: 
"Глава прва". 

Член 69 
Членот 107 се менува и гласи: 
"(1) Ако дојде до платежна неспособност или до преза-

должување на друштвото за осигурување или ако при про-
верка на водењето на работите и на имотната состојба се 
покаже дека друштвото за осигурување не може да ги ис-
полнува своите обврски, но дека е во интерес на осигуре-
ниците да не дојде до стечај или ако постојат реални мож-
ности за спречување на стечај или ако е тоа потребно за 
заштита на основните интереси на осигурениците, Минис-
терството за финансии може да ги преземе следниве мерки: 

1 ) забрани исплати, а пред се давачки на друштвото за 
осигурување, а кај животното осигурување, откуп и позај-
мици на полиси, во обемот потребен за надминување на 
платните тешкотии и 

2) побара спроведување на мерките од член 1 01 на 
овој закон. 

(2) Мерките од став (1 ) на овој член се укинуваат вед-
наш штом тоа ќе го дозволи имотната состојба на друш-
твото за осигурување. 

(3) Co мерките од став (1 ) на овој член не можат да се 
менувaат обврските на друштвото за осигурување кон 
осигурениците, а кои произлегуваат од договорите за оси-
гурување." 

Член 70 
Пред насловот на член 108 "Отворање на стечајна пос-

тапка" се додаваат зборовите: "Глава втора". 

Член 71 
По членот 1 08 се додаваат пет нови члена 1 08-а, 1 08-б, 

1 08-в, 1 08-г и 1 08-д, кои гласат: 

"Член 108-а 
(1 ) Стечајна постапка се поведува во друштвото за 

осигурување кога ќе се утврди дека друштвото за осигуру-
вање не е можно да се санира, односно со мерките за сана-
ција, утврдената состојба на друштвото за осигурување не 
се подобрила и доколку друштвото за осигурување не е во 
можност да ги намири пристигнатите обврски во рок од 
60 дена од денот на пристигнувањето, како и во случај на 
негова презадолженост. 

(2) Предлог за донесување на одлука за исполнување 
на условите за поведување стечајна постапка до министе-
рот за финансии можат да поднесат доверителите и осно-
вачите на друштвото за осигурување. 

Член 108-б 
(1) Министерот за финансии ќе донесе одлука за ис-

полнување на услови за поведување на стечајна постапка 
ако: 

1) се утврди дека со мерките за санација состојбата во 
друштвото за осигурување не се подобрила и дека друш-
твото за осигурување не е во можност да ги намири прис-
тигнатите обврски во рок од 60 дена од денот на пристиг-
нувањето, како и во случај на негова презадолженост и 

2) при вршењето на супервизијата во друштвото за 
осигурување, се утврди дека средствата на друштвото за 
осигурување не се доволни за намирување на сите побару-
вања на доверителите на друштвото за осигурување. 

(2) Против одлуката за исполнување на условите за 
поведување стечајна постапка, може да се поднесе жалба 
до комисија на Владата на Република Македонија во рок 
од осум дена од нејзиното доставување. 

Член 108-в 
Конечната одлука за исполнување на условите за пове-

дување стечајна постапка на друштвото за осигурување се 
доставува на друштвото за осигурување во кое се поведу-
ва стечајна постапка, на носителот на платен промет, на 
предлагачот од член 1 08-а став (2) на овој закон, на судот 
кај кој друштвото за осигурување е запишано во трговски-
от регистар и на Министерството за финансии. 

Член 108-г 
По доставувањето на конечната одлука за исполнува-

ње на условите за поведување на стечајна постапка, ми-
нистерот за финансии поднесува предлог за поведување 
на стечајна постапка до надлежниот суд. Кон предлогот се 
приложува и конечната одлука за исполнување на услови-
те за поведување на стечајна постапка. 

Член 108-д 
Надлежниот суд донесува одлука за отворање на сте-

чајна постапка најдоцна во рок од осум дена по приемот 
на конечната одлука, без спроведување на претходна пос-
тапка." 

Член 72 
Членот 109 се менува и гласи: 
"(1) Co цел да ги штити интересите на лицата кои има-

ат право на побарувања од договорите за осигурување, 
надлежниот суд на предлог на Министерството за финан-
сии ќе именува куратор. 

(2) За куратор може да биде назначено лице кое ги ис-
полнува условите за стечаен управник и кое поседува со-
одветно знаење и искуство од областа на осигурувањето. 

(3) По отворањето на стечајната постапка само курато-
рот може да ги остварува побарувањата од договорите за 
осигурување. Кураторот е должен, на желба на тие кои 
имаат право на побарување, пред пријавувањето да се по-
советува со нив. Побарувањата евидентирани во книгите 
на друштвото за осигурување се сметаат за пријавени. 

(4) Стечајниот управник е должен да му овозможи на 
кураторот увид во сметководствените книги и другите из-
вештаи, како и во документацијата на друштвото за осигу-
рување заради утврдување на износот на средствата на ма-
тематичката резерва, пријавување на побарувањата на ли-
цата кои имаат право на побарување, а заради реализација 
на сите надлежности кои ги има кураторот согласно со 
овој закон. 

(5) Кураторот е должен да подготви извештај за прија-
вените побарувања од договорите за осигурување и да го 
достави до Министерството за финансии во рок од два ме-
сеци од неговото назначување. 

(6) Кураторот има право од стечајната маса да му се 
надоместат трошоците и да му се исплати соодветна наг-
рада за неговата работа. 

(7) Наградата и надоместот на кураторот ги определу-
ва стечајниот совет со решение." 

Член 73 
По членот 1 09 се додава наслов и нов член 1 09а, кои 

гласат: 
"Информирање на Министерството за финансии 

Член 109-а 
Примерок од извештајот на стечајниот управник од 

спроведувањето на стечајната постапка се доставува до 
Министерството за финансии." 
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Член 74 
Членот 110 се менува и гласи: 
"Co отворањето на стечајната постапка престануваат 

обврските на осигурениците спрема друштвото за осигуру-
вање по склучените договори за осигурување, согласно со 
прописите што ги уредуваат договорите за осигурување. " 

Член 75 
Членот 111 се брише. 

Член 76 
По членот 110 се додаваат три нови глави 3, 4 и 5, но-

ви наслови и осум нови члена 111 -а, 111 -б, 111 -в, 111-г, 
111 -д, 111-ѓ, 111 -е и 111-ж, кои гласат: 

"Глава трета 
Посебни одредби поврзани со наплата на побарувања-

та кои произлегуваат од оние класи на осигурување за кои 
мора да биде издвоена математичка резерва. 

Примена на одредбите 
Член 111 -а 

Одредбите од Глава трета на овој закон ќе се примену-
ваат на осигурувањето на живот и други осигурувања за 
кои се применуваат табелите на веројатност и пресметки-
те кои се однесуваат на осигурување на живот. 

Член 111 -б 
(1) Стечајниот управник е должен да побара списокот 

на вредностите на математичката резерва да се заклучи во 
моментот на отворањето на стечајната постапка. 

(2) Математичките резерви во стечајната постапка 
претставуваат посебна стечајна маса. 

(3) Висината на побарувањата од договорите за осигу-
рување и висината на математичките резерви се утврдува-
ат на денот на отворањето на стечајната постапка. 

Право на посебна наплата од средствата кои ја покриваат 
математичката резерва 

Член 111 -в 
(1) Од денот на поведување на стечајната постапка, 

лицата кои имаат право на побарување во однос на класи-
те на осигурување наведени во член 111-а на овој закон 
имаат право на поединечно намирување на нивните поба-
рувања кои произлегуваат од ова осигурување во поглед 
на средствата кои ја покриваат математичката резерва за 
наплата. 

(2) Лицата кои имаат право на побарување од осигуру-
вањата од член 111-а на овој закон каде што одредбите за 
животно осигурување се применуваат врз обврските на 
друштвото за осигурување ќе може да извршат наплата од 
средствата кои ја покриваат математичката резерва пред 
другите побарувања во износ еднаков на потребното пок-
ритие, кое се однесува на осигурувањето од кое произле-
гува побарувањето. 

(3) Ако средствата на математичката резерва не се до-
волни за целосна наплата на побарувањата од став (2) на 
овој член, побарувањата ќе се наплатат во висина која е 
еднаква на пропорцијата меѓу вкупната вредност на сите 
средства кои ја покриваат математичката резерва и пот-
ребното покритие кое произлегува од сите договори за 
осигурување на друштвото за осигурување во онаа класа 
на осигурување за која биле издвоени средства кои ја пок-
риваат математичката резерва. 

Посебна сметка за парични средства во стечај 

Член 111 -г 
(1) Како дополнување на главната сметка на стечајни-

от должник, стечајниот управник е должен кај носителот 
на платен промет да отвори посебна готовинска сметка за 
секое средство на математичката резерва. 

(2) Стечајниот управник е должен да управува со сите 
операции со готовината остварена од средствата на мате-
матичката резерва преку посебната готовинска сметка за 
средствата на математичката резерва. 

(3) Покрај стечајниот управник и кураторот мора да 
даде овластување за секоја исплата која ќе биде извршена 
преку посебната готовинска сметка за средствата на мате-
матичката резерва. 

Глава четврта 
Редослед на побарувања 

Член 111 -д 
(1 ) Побарувањата од договорите за осигурување имаат 

предност пред другите стечајни побарувања. 
(2) Побарувањата од став (1) на овој член ќе се напла-

туваат по следниов редослед: 
1 ) побарувања кои произлегуваат од класите на осигу-

рување наведени во член 111-в став (2) од овој закон во 
висина на потребното покритие за осигурување од кое 
произлегува побарувањето и кои не можат да бидат напла-
тени од средствата кои ја покриваат математичката резерва; 

2) побарувања кои произлегуваат од неживотно осигу-
рување и други класи на осигурување за кои не биле из-
двоени средства кои ја покриваат математичката резерва, 
за наплата на настанати штети кои произлегле пред пове-
дување на стечајната постапка и 

3) побарувања кои произлегуваат од неживотно осигу-
рување и други класи на осигурување за кои не биле из-
двоени средства кои ја покриваат математичката резерва, 
за компензација на дел од премијата за периодот по прес-
танок на осигурувањето. 

Глава петта 
Ликвидациона постапка 

Член 111 -ѓ 
Ликвидациона постапка во друштвото за осигурување 

се поведува кога: 
1 ) акционерите ќе донесат одлука за престанок на 

друштвото за осигурување и 
2) министерот за финансии трајно ќе ја одземе дозво-

лата за основање и работење на друштвото за осигурува-
ње. 

Член 111-е 
(1 ) Одлука за утврдување на условите за поведување 

ликвидациона постапка во друштвото за осигурување до-
несува министерот за финансии во случаите од член 111-ѓ 
на овој закон. 

(2) Против одлуката од став (1) на овој член може да 
се поднесе жалба до комисија на Владата на Република 
Македонија во рок од осум дена од доставувањето. 

(3) Конечната одлука за утврдување на условите за по-
ведување ликвидациона постапка во друштвото за осигу-
рување му се доставува на друштвото за осигурување кое 
ги презело работите на друштвото за осигурување во лик-
видација, на носителот на платен промет и на Министерс-
твото за финансии. 

Член 111-ж 
Друштвото за осигурување во ликвидација и друштво-

то за осигурување кое ги презема неговите работи се дол-
жни во рок од десет дена по добивањето на конечната од-
лука за утврдување на условите за поведување ликвидаци-
она постапка записнички да ја утврдат состојбата на сите 
побарувања и обврски и записниците да и ги достават на 
Министерството за финансии." 

Член 77 
Членот 11 2 се брише. 

Член 78 
Bo членот 114 став (2) бројот "4"се заменува со бројот 

" 3". 

Член 79 
Bo членот 116 пo зборот "член" се додаваат зборовите 

" 51 став (2) и член". 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
"(3) За работите наведени во став (1), точки 1 и 2 и 

други работи предвидени со посебни акти на Бирото се 
формира Гарантен фонд." 

Член 80 
По членот 1 20 се додава нов Дел Десетти и седум нови 

члена 120-а, 120-б, 120-в, 120-г, 120-д, 120-ѓ и 120-е, кои 
гласат: 



21 февруари 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 13 - Стр. 701 

"ДЕЛ ДЕСЕТТИ 
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО 

Член 120-а 
(1 ) Осигурителното брокерско друштво ги врши след-

ниве работи: посредува во договарање на осигурителното 
покритие, реосигурителното покритие, во реализирање на 
оштетните побарувања по остварен осигурителен штетен 
настан и ги претставува и дејствува во име на своите кли-
енти во однос на друштвата за осигурување и реосигуру-
вање. 

(2) Овој дел не се однесува на осигурителните агенти, 
повереници и други посредници кои работат во име и за 
сметка на друштвата за осигурување. 

Член 1 20-б 
(1 ) Осигурителното брокерско друштво мора да има 

дозвола за работа како брокер за осигурување на живот 
и/или неживотно осигурување, односно реосигурување. 

(2) Осигурителното брокерско друштво со седиште во 
Република Македонија се основа како акционерско друш-
тво од страна на домашни или странски, правни или фи-
зички лица, со сопствен капитал од 75.000 ЕВРА. 

(3) За стекнување дозвола за работа, осигурителното 
брокерско друштво треба до Министерството за финансии 
да ја достави следнава документација: 

1) предлог на актот за основање; 
2) предлог на статут; 
3) предлог на акти на деловна политика наведени во 

член 120-в на овој закон; 
4) доказ од носителот на платен промет дека се обезбе-

дени средства за основната главнина, што не може да биде 
помала од износот утврден со овој закон; 

5) список на акционери со податоци за висината на 
нивните удели; 

6) ревизорски извештај од овластено друштво за реви-
зија, ако основач е домашно правно лице; 

7) имиња на лицата - членови на органот на управува-
ње на осигурителното брокерско друштво и податоци од 
кои се гледа дека истите поседуваат соодветно знаење и 
искуство од областа на осигурувањето и реосигурувањето, 
како и доказ дека против нив не е во тек стечајна постапка 
и дека не се осудувани за кривично дело против имотот 
или од областа на финансиското работење во последните 
десет години; 

8) документација врз основа на која може да се конста-
тира дека осигурителното брокерско друштво е кадров-
ски, технички и организационо оспособено за вршење на 
работите предвидени со актот за основање на осигурител-
ното брокерско друштво; 

9) доказ дека членовите на органот на управување не 
зависат од друштвата за осигурување основани согласно 
со овој закон, преку капитална, управувачка или роднин-
ска поврзаност со лицата кои управуваат со осигурително-
то брокерско друштво и 

1 0)доказ дека осигурителното брокерско друштво има 
соодветно осигурително покритие од одговорност за свое-
то работење. 

(4) Министерот за финансии поблиску ја пропишува 
потребната стручна оспособеност и искуство за водење на 
осигурителното брокерско друштво. 

Член 1 20-в 
Акти на деловната политика на осигурителното бро-

керско друштво се: 
1) основи на деловната политика; 
2) тарифа за наплата на услуги и 
3) елаборат со проекција на очекувани деловни резул-

тати за најмалку тригодишен период. 

Член 1 20-г 
(1 ) Барањето за добивање дозвола за работа како оси-

гурително брокерско друштво се поднесува до Минис-
терството за финансии. 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува 
документација со која се докажува дека се исполнети ба-
рањата наведени во член 1 20-б став (3). 

(3) Министерот за финансии одлучува со решение со 
кое се издава дозвола или се одбива барањето. 

(4) Решението од став (3) на овој член се донесува во 
рок од 90 дена од денот на комплетирање на документаци-
јата наведена во став (3) од член 120-б на овој закон. Ако 
во рамките на тој период не се донесе решение, барањето 
за дозвола се смета за одобрено. 

(5) Министерството за финансии е должно во средс-
твата за јавно информирање да го објави издавањето на 
дозволата на осигурителното брокерско друштво во рок 
од седум дена од денот на издавањето. 

Член 1 20-д 
(1 ) Осигурителното брокерско друштво е должно во 

односите со клиентот, совесно, одговорно и ефикасно да 
ги презентира можните модалитети, ширината и висината 
на осигурителното покритие и висината на премијата, зе-
мајќи ги предвид сите други интереси на клиентот. 

(2) Осигурителното брокерско друштво доколку пос-
редува во реализација на оштетните побарувања е должно 
да соработува со надлежните лица - служби на клиентот, 
за подготовка на доказна документација за основата и ви-
сината на оштетното побарување, како и да прибира други 
потребни докази. 

(3) Осигурителното брокерско друштво не смее да ба-
ра осигурително покритие во странство, освен во случај 
кога осигурувањето, односно реосигурувањето на однос-
ниот ризик не може да се изврши во Република Македонија. 

Член 1 20-ѓ 
(1 ) Осигурителното брокерско друштво за своите ус-

луги наплаќа паричен надоместок во вид на провизија до-
говорена меѓу клиентот и брокерот. 

(2) Осигурителното брокерско друштво е должно да го 
извести клиентот за износот на надоместокот што го нап-
лаќа за извршување на своите услуги. 

(3) Надоместокот од став (1) на овој член заедно со 
фактички направените трошоци за извршената услуга, се 
наплаќа врз основа на доставен писмен извештај за склу-
ченото осигурување или реализација на оштетното поба-
рување. 

Член 120-е 
(1) Министерот за финансии, со решение времено ја 

одзема дозволата, доколку осигурителното брокерско 
друштво не ги извршува своите активности согласно со 
одредбите на овој закон. 

(2) Co решението од став (1) на овој член се определу-
ва рок за отстранување на утврдените незаконитости кој 
не може да биде подолг од два месеци. 

(3) Доколку осигурителното брокерско друштво не ги 
отстрани утврдените незаконитости во рокот од став (2) 
на овој член, министерот за финансии донесува решение 
со кое трајно ја одзема дозволата." 

Член 81 
Bo насловот пред членот 121 зборот "Десетти" се за-

менува со зборот " Единаесети". 

Членот 121 се менува и гласи: 
"(1) Co парична казна во износ од 250.000,00 до 

300.000,00 денари ќе се казни за прекршок друштвото за 
осигурување ако: 

1) не ги реосигура обврските од договорот согласно со 
член 8 од овој закон; 

2) врши работи што не се наведени во дозволата за ос-
новање и работа согласно со член 18 од овој закон; 

3) изврши измени без да добие согласност согласно со 
член 23 од овој закон; 

4) не формира технички резерви и математичка резер-
ва за осигурување на живот согласно со член 30 од овој 
закон; 

5) не ги вложува средствата на техничките резерви 
согласно со член 30-ѓ од овој закон; 

6) во однос на средствата од осигурувањето на живот 
не постапува согласно со членовите 30-е до 30-ј од овој 
закон; 

7) не формира резерви на сигурност согласно со член 
33-б од овој закон; 

8) не ја утврди посебно добивката, односно загубата за 
осигурување на живот и не го искаже резултатот од рабо-
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тењето за другите осигурувања и од реосигурувањето сог-
ласно со член 43 од овој закон; 

9) не го одржува нивото на маргината на солвентност 
согласно со член 45 од овој закон; 

10)висината на гарантниот фонд не е во согласност со 
член 46 од овој закон; 

11 ) не води трговски книги и не изготвува годишни из-
вештаи согласно со член 80-а од овој закон: 

12)годишните и финансиските извештаи не ги изготву-
ва врз основа на вистинити податоци и не ги доставува 
согласно со член 81 од овој закон: 

13)финансиските извештаи и годишниот извештај не 
ги поднесе на ревизија согласно со член 82 од овој закон и 

1 4)одбие да соработува со Министерството за финан-
сии при вршење на непосредниот и вонтеренскиот надзор 
и не ја даде на увид целокупната документација согласно 
со член 99 од овој закон. 

(2) За прекршоците од став (1) на овој член со парична 
казна во износ од 45.000,00 до 50.000,00 денари ќе се каз-
ни генералниот директор, односно извршниот директор и 
лицата со посебни права и одговорности во друштвото за 
осигурување. 

(3) Покрај парична казна за прекршоците од став (1) 
на овој член ќе се изрече мерка забрана за вршење на дол-
жност на генералниот директор, односно извршниот ди-
ректор и лицата со посебни права и одговорности во 
друштвото за осигурување во траење од една година. " 

Член 82 
По членот 1 21 се додаваат два нови члена 1 21 -а и 1 21 -

б, кои гласат: 
"Член 1 21 -а 

(1) За лажно тврдење дека дејствува како независен 
брокер при посредување во договарање на осигурување и 
реосигурување, ќе се казни осигурителното брокерско 
друштво со парична казна во износ од 250.000,00 до 
300.000,00 денари. 

(2) За прекршокот од став (1) на овој член со парична 
казна во износ од 45.000,00 до 50.000,00 денари ќе се каз-
ни генералниот директор, односно извршниот директор и 
лицата со посебни права и одговорности во осигурително-
то брокерско друштво. 

(3) Покрај парична казна за прекршокот од став (1) на 
овој член ќе се изрече мерка забрана за вршење на дол-
жност на генералниот директор, односно извршниот ди-
ректор и лицата со посебни права и одговорности во оси-
гурителното брокерско друштво во траење од една година. 

Член 1 21 -б 
(1) За кривично дело ќе се казни генералниот дирек-

тор, односно извршниот директор и лицата со посебни 
права и одговорности во друштвото за осигурување, од-
носно осигурителното брокерско друштво, кои со своето 
работење ги повредиле одредбите на овој закон или пак 
придонеле за воведување на стечајна постапка во друш-
твото, со затвор од три до десет години. 

(2) При определување на висината на казната од став 
(1) на овој член, од особено влијание е степенот на штета-
та и бројот на оштетени субјекти. 

(3) Имотната корист прибавена со извршеното кривич-
но дело од став (1) на овој член се одзема со судска одлука." 

Член 83 
Bo членот 122 став (1) износот "100.000.00" се замену-

ва со износот "250.000,00". 
Bo точката 1 пo зборот "осигура" запирката и зборови-

те: "односно реосигура" се бришат, а зборовите: "(членови 
2 и 8)" се заменуваат со зборовите: "(член 2)". 

Во точката 2 во заградата на крајот од реченицата 
сврзникот "и" се заменува со запирка, a пo бројот "79" се 
додаваат зборовите: "и 79-а". 

Во ставот (2) износите "од 20.000,00 до 30.000,00" се 
заменуваат со износите "од 45.000,00 до 50.000,00 ". 

Член 84 
Членот 123 се менува и гласи: 

"Сo парична казна од 45.000,00 до 50.000,00 денари ќе 
се казни за прекршок физичко лице ако не го склучило до-
говорот за осигурување кој би требало да го склучи спо-
ред закон (членови 51, 57, 77 и 79 )." 

Член 85 
По членот 123 се додава нов член 123-а, кој гласи: 

"Член 1 23-а 
За вршење работи на осигурување и/или реосигурува-

ње, односно работи на осигурително брокерско друштво 
без дозвола ќе се казни: 

1) правно лице со парична казна од 250.000,00 до 
300.000,00 денари и 

2) физичко лице со парична казна од 45.000,00 до 
50.000,00 денари." 

Член 86 
Членот 1 24 се брише. 

Член 87 
Bo насловот пред членот 125 зборот "Единаесетти" се 

заменува со зборот "Дванаесетти". 
Членот 125 се менува и гласи: 
"(1) Постојните друштва за осигурување се должни 

својата организација и своето работење и основачките и 
други акти да ги усогласат со одредбите од овој закон во 
рок од четири месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон и целокупната документација ја доставуваат до 
Министерството за финансии во рок од 1 5 дена од денот 
на усогласувањето. 

(2) Постојните друштва за осигурување од став (1) на 
овој член се должни на Министерството за финансии да 
му достават во рок од 30 дена од денот на влегување во 
сила на овој закон: 

1 ) одобрение за работа на друштво за осигурување ако 
такво одобрение е издадено; 

2) статут на друштво за осигурување и 
3) акт за основање на друштвото за осигурување. 
(3) Друштвата за осигурување кои нема да постапат 

согласно со став 1 на овој член по истекот на предвидени-
от рок престануваат со работа, а судот по барање на Ми-
нистерството за финансии ќе ги избрише од трговскиот 
регистар." 

Член 88 
По членот 125 се додава нов член 125-а, кој гласи: 

"Член 125-а 
(1 ) Акционерските друштва кои до влегувањето на си-

ла на овој закон се основани за вршење на други работи на 
осигурување, продолжуваат да работат како такви соглас-
но со Законот за трговските друштва или како агенти и 
повереници во друштвата за осигурување. 

(2) Акционерските друштва основани за вршење на 
други работи за осигурување кои нема да постапат соглас-
но со став (1) на овој член по истекот на предвидениот рок 
престануваат со работа, а судот по барање на Министерс-
твото за финансии ќе ги избрише од трговскиот регистар." 

Член 89 
Bo членот 126 зборот "шест" се заменува со зборот 

"четири". 
Член 90 

Насловот "Трансформација на општествениот капитал 
во постојните друштва за осигурување" и членовите 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 и 136 се бришат. 

Член 91 
Членот 33 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за осигурување ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 79/99) се брише. 

Член 92 
По членот 1 37 се додаваат два нови члена 1 37-а и 1 37-

б, кои гласат: 
"Член 137-а 

Прописите врз основа на овластувањата од овој закон 
ќе се донесат во рок од три месеци од влегувањето во сила 
на о вој закон. 

Член 137-б 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Соб-

ранието на Република Македонија да утврди пречистен 
текст на Законот за осигурување." 
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Член 93 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-

јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", одредбите од дел Десетти на овој закон кои се однесу-
ваат на осигурителните брокерски друштва влегуваат во 
сила од 01 јануари 2001 година, одредбите од член 11 став 
(2) на овој закон се применуваат до 01 јануари 2003 годи-
на, и одредбите од член 2, член 1 20-д став (3) и член 1 22 
став (1) точка 1 од овој закон, се применуваат до 01 јануа-
ри 2006 година. 

310. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членови 38 и 45 став 1 од 
Законот за судовите ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 14 февруари 2001 
година, донесе 

О Д Л У К A 
З А ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ 

НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ 
1. За претседател на Основниот суд во Куманово е 

избран Звонко Јосевски. 
2. За претседател на Основниот суд во Свети Ни-

коле е избран Стојанчо Атанасов. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

С О Б Р А Н И Е Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
Бр. 07-684/1 Претседател 

14 февруари 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

311. 
Врз основа на член 78 став 3 од Уставот на Репуб-

лика Македонија Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14 февруари 2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ОСНОВАЊЕ 

НА СОВЕТОТ З А МЕЃУНАЦИОНАЛНИ 
ОДНОСИ 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Советот за меѓунаци-

онални односи ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 41/93, 62/97 и 7/99), во членот 3 ставот 1 се 
менува и гласи: 

"Претседател на Советот е Стојан Андов, претсе-
дател на Собранието на Република Македонија". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

С О Б Р А Н И Е Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
Бр. 07-687/1 Претседател 

14 февруари 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

312. 
Врз основа на член 76 од Уставот на Република 

Македонија и член 12 од Привремениот Деловник на 
Собранието на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 15 
февруари 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
З А ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за избор на претседател и членови 
на Комисијата за прашања на изборите и именувања-

Бр. 13 - Стр. 703 

та на Собранието на Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 56/98), точ-
ка 1 под б) за членови, наместо "Алириза Лога" треба 
да стои "Назми Кадриу". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

С О Б Р А Н И Е Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 07-698/1 Претседател 
15 февруари 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

313. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена-

та заштита ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 15 февруари 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ДЕБАР 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната 
здравствена организација Медицински центар - Дебар, 
се именуваат: 

- Ѓорѓи Илиевски, педагог од Дебар, 
- Латиф Пајкоски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија, 
- Кастриот Хаџиреџа, пратеник во Собранието на 

Република Македонија и 
- Борис Аврамовски, специјалист по интерна меди-

цина во АД "Дебарски бањи" - Дебар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им прес-

танува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар - Дебар. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

С О Б Р А Н И Е Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 07-697/1 Претседател 
15 февруари 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

314. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

1. Се разрешува Трајко Вељаноски од должноста 
потсекретар во Министерството за правда, поради за-
минување на друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-640/3 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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315. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ПРАВДА 

1. За државен секретар во Министерството за 
правда се именува Трајко Вељаноски, досегашен пот-
секретар во Министерството за правда. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-640/2 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

316. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕ-
ТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Се разрешува м-р Ненад Георгиев од должноста 
потсекретар во Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, поради заминување на дру-
га должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-576/3 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

317. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. За државен секретар во Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство се именува 
м-р Ненад Георгиев, досегашен потсекретар во Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-576/2 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

318. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ З А ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

1. За советник на министерот за локална самоуп-
рава се назначува м-р Флорије Кастрати, ш е ф на Ка-
бинетот на министерот за локална самоуправа. 

2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-639/2 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

319. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА НАДЛЕЖНА З А ИЗВРШУВАЊЕ 

НА САНКЦИИТЕ 

1. Се разрешува Драги Целевски од должноста ди-
ректор на Дирекцијата надлежна за извршување на 
санкциите, поради именување на друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-637/2 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

320. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 февруари 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

З А ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

1. За директор на Управата за извршување на сан-
кциите се именува Митасин Беќири, досегашен по-
мошник на директорот на Дирекцијата надлежна за 
извршување на санкциите. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-638/2 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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321. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000) Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА НАДЛЕЖНА 

З А ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

1. Се разрешува Митасин Беќири од должноста по-
мошник на директорот на Дирекцијата надлежна за 
извршување на санкциите, поради именување на друга 
должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-638/3 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

322. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА УПРАВАТА З А БЕЗБЕДНОСТ 
И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

1. За заменик на директорот на Управата за без-
бедност и контраразузнавање се именува Алимурат 
Исмаили, професор. 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-655/1 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

323. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за Управа-

та за јавни приходи ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/93) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 6 
февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА УПРАВАТА З А ЈАВНИ ПРИХОДИ 
1. За заменик на директорот на Управата за јавни 

приходи се именува Тасим Исмаили, досегашен дано-
чен инспектор во Министерството за финансии - Уп-
рава за јавни приходи - Струга. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-605/2 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

324. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ 

1. За главен државен инспектор на Државниот ко-
мунален инспекторат се именува Илија Николовски, 
досегашен комунален инспектор во Државниот кому-
нален инспекторат. 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-607/2 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

325. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 6 
февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕ-

ЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС 

1. За заменик на директорот на Затворот Скопје 
со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес се 
именува Нефаил Елези, досегашен професор во Сред-
ното трговско училиште "Цветан Димов" - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-413/2 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

326. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 февруари 2001 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА ЈП З А БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ " АГРО-БЕРЗА" 
- СО П. О. - СКОПЈЕ 

1. За заменик на директорот на Јавното претприја-
тие за берзанско работење "Агро-Берза" со П. О. -
Скопје се именува Димитар Зашов републички паза-
рен инспектор во Државниот пазарен инспекторат во 
Министерството за економија - П Е - Кочани. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-646/1 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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327. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 февруари 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

З А ВЕТЕРИНАРСТВО 

1. За директор на Управата за ветеринарство се 
именува Зоран Даневски, доктор по ветеринарна ме-
дицина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-604/2 
6 февруари 2001 година 

Скопје 

Бр. 17-245/2 
6 февруари 2001 година 

Скопје 

Бр. 17-570/2 
6 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-644/1 
6 февруари 2001 година 

Скопје 

Бр. 17-645/1 
6 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

328. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 февруари 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

- СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Природонаучни-
от музеј на Македонија - Скопје се именува Кирил 
Ѓоргов, потсекретар во Министерството за одбрана. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

330. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 февруари 2001 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП З А СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ОБЈЕКТИТЕ З А СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Нове Цветаноски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со објектите за спорт во сопственост 
на Република Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со објектите за спорт во 
сопственост на Република Македонија се именува Зо-
ран Наумов, дипл. економист, вработен во АД "Мак-
петрол" - Кавадарци. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

331. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 февруари 2001 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ" АГРО БЕРЗА" 

- СО П. О. - СКОПЈЕ 
1. За член на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за берзанско работење "Агро Берза" - со 
П.О. - Скопје се именува Михаил Дојчиновски, дипл. 
правник, директор на "ТИП" - Битола. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

329. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 февруари 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР 
- СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Македонски-
от народен театар - Скопје се именуваат: 

- Томе Арсовски, писател 
- Фимчо Муратовски, диригент во пензија 
од редот на вработените: 
- Златко Велковски, хорист 
- Билјана Каленикова, балерина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Огласен дел 
МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 0646880,издаден од УВР - Скопје на име 

Кофрц Џибо,с. Глумово,Скопје. (2774) 
Пасош бр.1295942/99,издаден од УВР-Куманово на 

име Митевски Драган,ул."Пиринска Македонија"бр.5, 
Куманово. (2827) 

Пасош бр.1158611 на име Цветковски Гоце, Н.Н. 
Подмоље,Охрид. (2879) 

Пасош бр. 1294898/99,издаден од УВР - Скопје на 
име Робев Гоце,ул."Скопска" бр.9 а/7,Скопје. (2894) 

Пасош бр. 0892101/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Имери Назим,с. Липково,Куманово. (2895) 

Пасош бр. 1430536,издаден од УВР - Тетово на име 
Сафет Малиќ,ул."Прохор Пчински"бр.17,Тетово.2901 

Пасош бр.1205702,издаден од УВР - Скопје на име 
Шабани Али, ул."363"бр.33,Скопје. (2932) 

Пасош бр.1176249,издаден од УВР-Куманово на име 
Емине Рамадани,ул."Јоско Илиевски" бр. 17,Кума-
ново. (2937) 

Пасош бр.1087255 на име Скара Сетки,Дебар. (2948) 
Пасош бр.1001667/97,издаден од УВР- Тетово на име 

Далипи Артан, с. Пирок,Тетово. (2949) 
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Пасош бр.1303083/99,издаден од ГУВР-Скопје на 
име Ѓорѓиева Лидија,бул."К.Ј.-Питу"бр.28/1-10, Скопје 

Пасош бр.1303097/99издаден од ГУВР-Скопје на име 
Ѓорѓиевски Дејан, бул."К.Ј.-Питу" бр.28/И-10,Скопје. 

Пасош бр. 1288465 на име Шикеровски Гоце, ул."Ди-
нара" бр.94, Прилеп. (1841) 

Пасош бр.613616/95 на име Ибраими Бетиме, с. За-
грачани,Струга. (3071) 

Пасош бр.270403/94 на име Ибраими Сузане, с. За-
грачани,Струга. (3074) 

Пасош бр.1017238/97 на име Ибраими Верди, с. За-
грачани,Струга. (3077) 

Пасош бр.1237732,издаден од УВР - Охрид на име 
Мехмеди Мухамед,ул."Д.Војвода"бр.47,Охрид. (3106) 

Пасош бр.1284744/99 на име Емине Амети,с.Слатина 
Тетово. (3123) 

Пасош бр. 897104/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Мухаби Синан,ул."Кримска" бр. 69,Скопје. (3127) 

Пасош бр.0161002/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Стефановски Диме,кеј "13 Ноември" бр.14/37,Скопје. 

Пасош бр.1188580/99,издаден од УВР-Куманово на 
име Јосифовски Дејан,ул."Ж . Чало" бр. 92,Куманово. 

Пасош бр. 1433831,издаден од УВР - Битола на име 
Каранфиловска Биљана,ул."ЈНА" бр.4/2,Битола.(3133) 

Пасош бр.1115971/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Кадриовски Џемаил, ул."7 Албанска бригада"бр.14, 
Скопје. (3134) 

Пасош бр.0961766,издаден од УВР- Куманово на име 
Јашари Беким, с. Никуштак,Куманово. (3177) 

Пасош бр.1153308/98 на име Шемо Рефик, с. Радо-
лишта,Струга. (3178) 

Пасош бр.782483/96,издаден од ОВР - Струга на име 
Бајрамоски Назиф,с. Боровец,Струга. (3179) 

Пасош бр.19541/93,издаден од ОВР-Струга на име 
Ѓероски Симон,с. Јабланица,Струга. (3180) 

Пасош бр.1129716,издаден од УВР-Струмица на име 
Ангелов Сашко,с.Бориево бр. 30,Струмица. (3181) 

Пасош бр.938306,издаден од УВР - Тетово на име 
Халими Кадир, с. Гајре,Тетово. (3182) 

Пасош бр.1184440,издаден од ГУВР - Скојпе на име 
Јордан Савески,ул."Даме Груев"бр.5/4-20,Скопје.3183) 

Пасош бр.1088252,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Хабибе Буќи,с. Визбегово,Скопје. (3184) 

Пасош бр.669547,издаден од УВР - Тетово на име 
Алији Али, с. Голема Речица,Тетово. (3185) 

Пасош бр.1163908/98,издаден од ГУВР-Скопје на 
име Нухи Џемаили, с. Вртекица,Скопје. (3194) 

Пасош бр.1154582,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Вахит Исмаил,ул."20" бр. 28,с. Сарај,Скопје. (3205) 

Пасош бр.1352473/2000,издаден од УВР - Тетово на 
име Сулејмани Фадил,ул."Р.Цониќ" бр.43-А,Тетово. 

Пасош бр.0549283, издаден од УВР Прилеп на име 
Сулејманоски Евзија, с. Десово, Прилеп. (3337) 

Пасош бр.1198775, издаден од ОВР - Гостивар на име 
Фејзулаи Џумазије, с. Врапчиште, Гостивар. (9586) 

Пасош бр. 191657, издаден од ОВР - Гостивар на име 
Фејзулаи Енис, с. Врапчиште, Гостивар. (3340) 

Чекови бр. 820338,820339 и 820352, од тековна смет-
ка бр. 11093/59,издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Тимосевска Благица,Скопје. (3015) 

Работна книшка на име Трајче Ристов,с.Воиславци, 
Радовиш. (3017) 

Работна книшка на име Ѓорѓиевски Драган, с. Г. 
Соње,Скопје. (3020) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 

набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-1035/1 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фонд за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавка се Медицински помагала за 

кардиологија, за потребите на Јавните здравствени 
организации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерска документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во Архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скоп-
је, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе 
се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро 
сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување 
на Македонија, со назнака за тендерска документација. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент На-
родна банка на Македонија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цинска опрема ("Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен по-
вик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со количината и видот на матери-

јалите што се нудат; 
- производител и земја на потекло; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник; 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

њето да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 
П Р И Д Р У Ж Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за бо-

нитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки на понудувачот (ма-

гацински простор и расположиви средства за тран-
спорт), 

- посочување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за материјалите што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чиј производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- упатство за употреба, чување и ракување на ма-
кедонски јазик, 

- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправности и употребливост), 

- сертификат за квалитет, 
- сертификат за продажба. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како 

битен предуслов за одлучување ќе ги цени комисија на 
купувачот именувана исклучиво за оваа намена. 

Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д И 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравстве-

но осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, 
преку пошта, во Архивата на Фондот или со предавање на 
Комисијата на лице место најдоцна до 19.03.2001 година до 
11,00 часот. 
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4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 

П О Н У Д У В А Ч 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 

на следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Г А Р А Н Ц И Ј А 
Понудувачот заедно со понудата мора да достават 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "За уче-
ство на повик бр. 02-1035/1". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

Р О К О В И 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 19.03.2001 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 19.03.2001 

година во 11,30 часот, во просториите на Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 
6, голема сала на III кат. 

З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 74 од Законот за сметковод-

ство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и 
објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА З А МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2001 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените 
на производителите на индустриски производи во ја-
нуари 2001 година во однос на декември 2000 година е 
-0.019. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месецот е -0.019. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во јануари 2001 
година во однос на истиот месец од претходната годи-
на изнесува 0.057. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на јануари 2001 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 2000 година е 0.027. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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