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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3879. 

Врз основа на член 77 став (1) од Законот за живот-
ната средина („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/05,81/05,24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 
51/11 и 123/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.12.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ЗА КРИТЕРИУМИ-
ТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ УТВРДУВА ПОТРЕ-
БАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 
ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА  

СРЕДИНА (∗) 
 

Член  1 
Во Уредбата за определување на проектите и крите-

риумите врз основа на кои се утврдува потребата за 
спроведување на постапката за оцена на влијанието врз 
животната средина („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.74/05, 109/09) во Прилог 1 точката 16 
се менува и гласи: 

„16. Каменоломите и површинските копови, каде 
што експлоатационото поле надминува 25 хектари или 
јамска експлоатација или екстракција каде што експло-
атационото поле надминува 150 хектари.“ 

 
Член  2 

Во Прилог 2 точката 2 се менува и гласи: 
„2. Експлоатација или екстракција на минерални 

суровини 
(а) каменоломи, сите видови на површински копови 

и експлоатација или екстракција во тресетишта што не 
се вклучени во Прилог I; 

(б) подземни  (јамски) рудници; 
(в) експлоатација или екстракција на минерални су-

ровини од коритата и бреговите на површинските вод-
ни тела 

(г) длабоки дупчења, особено: 
- геотермални дупчења; 
- дупчења за складирање на радиоактивен отпад и 
- дупчења заради јавно водоснабдување, со исклу-

чок за испитување на стабилноста на земјиштето. 
(д) Површинските индустриски инсталации за експ-

лоатација или екстракција на јаглен, нафта, природен 
гас и руда, како и на битуменски шкрилци.“ 

 
Член  3 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 41-9143/1 Заменик на претседателот  

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3880. 
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 18.12.2012 година до-
несе 
                            
(∗) Со оваа уредба се врши усогласување со Директивата 
2011/92/EU на Европскиот парламент и Советот од 13 Декември 
2011 година за оцена на влијанието врз животната средина од 
одредени јавни и приватни проекти, CELEX 32011L0092. 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБ-
ЛИКА ХРВАТСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Република Хрватска отвора Почесен конзулат во 

Република Македонија, со седиште во Струмица. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 146/1 Заменик на претседателот  

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3881. 
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-

решни работи ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 18.12.2012 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО СТРУМИЦА 
 

Член 1 
 Се дава согласност Вита Хузјан да се именува за 

Почесен конзул на Република Хрватска во Република 
Македонија, со седиште во Струмица. 

    
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 147/1 Заменик на претседателот  

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3882. 
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 
6/12), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 

НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за дополнување на статутот на ЈП ХС „Злето-
вица“ Пробиштип, бр. 0201-1849/32-1 од 28.11.2012 го-
дина, донесена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата одржана на 28.11.2012 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 

Бр.41-9135/1                   Заменик на претседателот 
18 декември 2012 година     на Владата на Република 

   Скопје                                       Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3883. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-
дежно земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
18.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРО-
СТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката - Скопје се дава 
право на трајно користење на градежно земјиште опфа-
тено со Извод од планот од ДУП на дел од МЗ "3 Лозов 
Расадник" бр. 0902-36/сл од 22.04.2010 година на Оп-
штина Свети Николе за градежна парцела Б4, сопстве-
ност на Република Македонија кое претставува: 

Дел од КП бр. 9284 (досегашна состојба) во повр-
шина од 3336 м2, односно КП бр. 9284/2 (нова состој-
ба) КО Свети Николе на ул. "Питу Гули" евидентирано 
во Имотен Лист бр. 1 КО Свети Николе-Гр. со право на 
сопственост на Република Македонија и дел од КП бр. 
11662/1 (досегашна состојба) во површина од 233 м2 
односно КП бр. 11662/2 (нова состојба) КО Свети Ни-
коле Градски парк евидентирано во Имотен лист бр. 3 
КО Свети Николе –Гр. сo право на користење, управу-
вање и располагање на Република Македонија со наме-
на изградба на колективна станбена зграда. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-9171/1 Заменик на претседателот  

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3884. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр.17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.12.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРО-
СТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Co оваа одлука на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката - Скопје се дава 
право на трајно користење на градежно земјиште опфа-
тено со Изводот од План - Детален урбанистички план 
бр.12-сл од 2.02.2011 година, општина Ресен, сопстве-
ност на Република Македонија кое претставува дел од 
КП бр.4228/1 (досегашна положба), односно КП 
бр.4228/3 (нова положба), во површина од 400 м2, КО 
Ресен во населба „Кумсал 2", евидентирано во Имотен 
лист бр.56196, КО Ресен, со намена изградба на станбе-
на населба „Кумсал 2" во Ресен. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-9172/1 Заменик на претседателот  

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3885. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.17/11, 53/11 и 144/12), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРО-
СТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката-Скопје се дава 
право на трајно користење на градежно земјиште опфа-
тено со градежна парцела: 1.10; Урбана архитектонска 
единица бр. 1 и 2 дел, Урбан блок 1.4 и 2.4 за изградба 
на колективна станбена зграда согласно Изводот од 
План - Детален урбанистички план бр. 09-822/2 од 
11.03.2011 година, Општина Прилеп, сопственост на 
Република Македонија, кое претставува дел од КП бр. 
11996/1 (стара положба) од кое се формира КП бр. 
11996/13 (нова положба) во површина од 3392 м2 КО 
Прилеп, населба Точила, евидентирано во Имотен лист 
бр. 32583 КО Прилеп со право на сопственост на Ре-
публика Македонија, со намена домување во станбени 
згради. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 
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Член З 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 41-9173/1 Заменик на претседателот  

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3886. 
Врз основа на член 29 став (23) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), а во врска со член 133 од Законот за минерал-
ни суровини („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 136/12) и член 35 став 1 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.12.2012 годи-
на, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ТЕРМОМИ-
НЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО И ТРГОВИЈА ОАЗА УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО 
ШТИП  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КЕЖОВИЦА И Л`ЏИ“,  

ОПШТИНА ШТИП  
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоа-

тација на минералната суровина-термоминерална вода 
на локалитетот „Кежовица и Л`џи“, општина Штип на 
Друштвото за производство и трговија ОАЗА увоз-из-
воз ДОО Штип, согласно со Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесии за експлоата-
ција на минерална суровина термоминерална вода на 
локалитетот „Кежовица и Л`џи“, општина Штип и ло-
калитетот „Стрновец“ општина Старо Нагоричане бр. 
41-6354/1 од 26.8.2012 година. 

2. Друштвото за производство и трговија ОАЗА 
увоз-извоз ДОО Штип достави понуда со број 24-
8053/13 од 20.11.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство и трговија ОАЗА увоз-извоз ДОО 
Штип ги исполни условите содржани во Јавниот повик 
и Тендерската документација и достави најповолна по-
нуда. 

4. На Друштвото за производство и трговија ОАЗА 
увоз-извоз ДОО Штип се доделува концесија за експ-
лоатација на минерална суровина-термоминерална во-
да на локалитетот „Кежовица и Л`џи“, општина Штип, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелите, и тоа:  

Точка Координата Y Координата Х 
1 7597660 4621620 
2 7598180 4622680 
3 7598821 4622280 
4 7598500 4622020 
5 7598670 4621660 

 
Точка Координата Y Координата Х 

1 7598600 4621970 
2 7598740 4622040 
3 7598910 4621820 
4 7598770 4621730 

 
5. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
Р=0,719730 км2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за експло-
атација во износ од 760.000,00 денари, субјектот од 
точка 1 на оваа одлука е должен да го плати во рок од 
седум дена пред денот на склучувањето на Договорот 
за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе вр-
ши Министерството за економија. 

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалбата против оваа одлука може да се изјави 
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во 
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука 
во однос на утврдувањето на способноста на пријавите 
за учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 41-9215/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3887. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
18.12.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ТЕРМОМИ-
НЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТРНО-
ВЕЦ“, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ ПО ЈА-
ВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА-ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „КЕЖОВИЦА И Л`ЏИ“, ОПШТИНА 
ШТИП И  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТРНОВЕЦ“,  

ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија за експлоатација на минерална су-
ровина-термоминерална вода на локалитетот „Стрно-
вец“, општина Старо Нагоричане, објавен во јавниот 
повик за доделување на концесии за експлоатација на 
минерална суровина-термоминерална вода на локали-
тетот „Кежовица и Л`џи“, општина Штип и на локали-
тетот „Стрновец“, општина Старо Нагоричане („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 130/12). 

2. Постапката за доделување на концесија за експ-
лоатација од точка 1 на оваа одлука се поништува со 
оглед дека за објавениот локалитет „Стрновец“, општи-
на Старо Нагоричане нема ниту една пристигната по-
нуда до истекот на рокот за доставување на понуди. 

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

 
Бр. 41-9216/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3888. 
Врз основа на член 58, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија", 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011) и член 36 став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 
51/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 18.12.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ –  
МОТОРНИ ВОЗИЛА  

Член 1 
Co оваа одлука се врши продажба на движни ствари 

- моторни возила, сопственост на Република Македо-
нија, што ги користела Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија и тоа: 

1. Марка AUDI, тип 80, со регистарски број 258 КЅ 
382, број на шасија WAUZZZ89ZJA156226, година на 
производство 1988, сила на мотор 82 кс, работна зафат-
нина 1760 см З, не е во возна состојба. 

   Почетна цена: 49.060,00 денари 
2. Марка AUDI, тип 100 LD, (фалсификат) година 

на производство 1985, сила на мотор 40 кс, работна за-
фатнина 1588 см З, не е во возна состојба. 

          Почетна цена: 43.960,00 денари 
3. Марка Wolkswagen, тип GOLF 3 GTI, број на ша-

сија WVWZZZ1HZPW276204, година на производство 
1993, сила на мотор 85 кс, работна зафатнина 1985 см 
З, не е во возна состојба. 

     Почетна цена: 58.640,00 денари 
4. Марка OPEL, тип Astra, број на шасија 

W0L000053P8116366, година на производство 1993, 
сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1598 см З, не е 
во возна состојба.        Почетна цена: 46.170,00 денари 

5. Марка FORD, тип Eskord CL, број на шасија 
WFOAXXGCAART22996, година на производство 
1994, сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1392 см 
З, не е во возна состојба. 

           Почетна цена: 45.250,00 денари 
6. Марка MERCEDES, тип 420 SEC, (фалсификат) 

со регистарска ознака ЅК 172 MV, година на произ-
водство 1988, сила на мотор 83 кс, работна зафатнина 
2996 см З, не е во возна состојба. 

             Почетна цена: 179.480,00 денари 
7. Марка MERCEDES, тип 190 D, број на шасија 

WDB2011221A259315, година на производство 1985, 
сила на мотор 53 кс, работна зафатнина 1997 см З, не е 
во возна состојба. 

                Почетна цена: 37.130,00 денари 
8. Марка Peugeot, тип 106, со регистарска ознака 

АВ 945 GF, број на шасија VF31CHDZ250778180 , го-
дина на производство 1994, сила на мотор 44 кс, работ-
на зафатнина 1124 см З, не е во возна состојба. 

               Почетна цена: 33.340,00 денари 
9. Марка Peugeot, тип Expert, со регистарска ознака 

GV 106-BV, број на шасија VF3222DB212242370, годи-
на на производство 1997, сила на мотор 51 кс, работна 
зафатнина 1905 см З, не е во возна состојба. 

                Почетна цена: 59.200,00 денари 
10. Марка FORD, тип Eskort, со регистарска ознака 

Е-3394-АР, број на шасија WF0BXXGCABML09006, 
година на производство 1991, сила на мотор 77 кс, ра-
ботна зафатнина 1596 см З, не е во возна состојба. 

                Почетна цена: 38.400,00 денари 
11. Марка Peugeot, тип 605 со регистарска ознака 

309-КЅ-042, број на шасија VF36BPHZ290841120 , го-
дина на производство 1991, сила на мотор 80 кс, работ-
на зафатнина 2088 см З, не е во возна состојба. 

                       Почетна цена: 60.700,00 денари 

12. Марка BMW, тип 320 i, број на шасија 
WBAAA3102D9131897, година на производство 1985, 
сила на мотор 95 кс, работна зафатнина 1990 см З, не е 
во возна состојба. 

                      Почетна цена: 35.000,00 денари 
13. Марка OPEL, тип ASTRA 1.6 i, co регистарска 

ознака ESP-576, број на шасија WOL000052P2589162 , 
година на производство 1993, сила на мотор 55 кс, ра-
ботна зафатнина 1598 см З, не е во возна состојба. 

                    Почетна цена: 37.000,00 денари 
14. Марка OPEL, тип Tigra број на шасија 

WOL000075T4068741, година на производство 1996, 
сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1389 см З, не е 
во возна состојба. 

                   Почетна цена: 66.000,00 денари 
15. Марка OPEL, тип Vektra 1.6 број на шасија 

WOL000087L5156406 , година на производство 1990, 
сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1597 см З, не е 
во возна состојба. 

                    Почетна цена: 51.000,00 денари 
16. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака КН 

5620 АК, број на шасија VF1B5320508681362, година 
на производство 1992, сила на мотор 43 кс, работна за-
фатнина 1397 см З, не е во возна состојба. 

                     Почетна цена: 36.400,00 денари 
17. Марка BMW, тип 316, број на шасија 

WBAAC710501593896, година на производство 1986, 
сила на мотор 77 кс, работна зафатнина 1766 см З, не е 
во возна состојба. 

                     Почетна цена: 37.000,00 денари 
18.Марка BMW тип 325, број на шасија 

WBACB11040FC60622, година на производство 1992, 
сила на мотор 110 кс, работна зафатнина 1990 см З, не 
е во возна состојба. 

                      Почетна цена: 71.500,00 денари 
19. Марка Jeep тип GRAND CHIROKI, со регистар-

ска ознака ZН 85812, број на шасија 
1J4FJ78L1LL171593, година на производство 1990, си-
ла на мотор 135 кс, работна зафатнина 3960 см З, не е 
во возна состојба. 

                        Почетна цена:97.800,00 денари 
20. Марка Renault, тип 19 1.4е, број на шасија 

0VF1B53A05115597770 година на производство 1994, 
сила на мотор 57 кс, работна зафатнина 1390 см З, не е 
во возна состојба. 

                       Почетна цена: 40.500,00 денари 
21. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака 

VIN-348, број на шасија VF1C5320511356533, година 
на производство 1993, сила на мотор 43 кс, работна за-
фатнина 1397 см З, не е во возна состојба. 

                        Почетна цена: 51.000,00 денари 
22. Марка OPEL, тип Когѕа, со регистарска ознака 

АВ 402 XJ, број на шасија VSX000073R4394183 година 
на производство 1994, сила на мотор 44 кс, работна за-
фатнина 1686 см З, не е во возна состојба. 

                       Почетна цена: 44.200,00 денари 
23. Марка AUDI, тип 80 Kuattro 2.8, со регистарска 

ознака (IT) BD 995 CD, број на шасија 
WAUZZZ8BZNA003124, година на производство 1992, 
сила на мотор 128 кс, работна зафатнина 2771 см З, не 
е во возна состојба. 

                       Почетна цена: 75.900,00 денари 
24. Марка FORD, тип Orion GHIJA 1.8d, број на ша-

сија VS6FXXWPAFNR40183, година на производство 
1992, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1753 см 
З, не е во возна состојба. 

                      Почетна цена: 32.900,00 денари 
25. Марка OPEL, тип Vektra 1.8i, број на шасија 

WOL000087P1048023, година на производство 1993, 
сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1796 см З, не е 
во возна состојба. 

                      Почетна цена: 38.200,00 денари 
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26. Марка AUDI, тип 80 1.9 TD1, година на произ-
водство 1990, сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 
1896 см З, не е во возна состојба. 

                        Почетна цена: 60.000,00 денари 
27. Марка AUDI, тип 80 1.6 TD, година на произ-

водство 1990, сила на мотор 59 кс, работна зафатнина 
1588 см З, не е во возна состојба. 

                        Почетна цена: 50.000,00 денари 
28. Марка Wolksfagen, тип Комбе, број на шасија 

WV2ZZZ25ZLH095138, година на производство 1987, 
сила на мотор 40 кс, работна зафатнина 1588 см З, не е 
во возна состојба. 

                Почетна цена: 36.000,00 денари 
 

Член 2 
Продажбата на секое возило од член 1 од оваа одлу-

ка да се изврши по пат на јавно наддавање. 
Постапката за продажба на возилата од член 1 на 

оваа одлука да ја спроведе Комисијата за отуѓување на 
стари возила сопственост на Владата на Република Ма-
кедонија.  

Член 3 
Средствата добиени од продажбата на возилата од 

член 1 од оваа одлука да се уплатат на сметка на Буџе-
тот на Република Македонија. 

 
Член 4 

Продажбата да се изврши на секое возило поеди-
нечно, согласно одредбите од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи. 

 
Член 5 

Договорите за продажба на возилата од член 1 на 
оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи 
директорот на Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-9269/1 Заменик на претседателот  

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3889. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2012 годи-
на, донесе  

O Д Л У К A 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ  

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движната 
ствар патничко моторно возило марка FORD, тип 
MONDEO CLX, со број на мотор YC33642, број на ша-
сија WFOFXXGBBFYC33642, производство 2000 годи-
на, со регистарски број ЅК-173-ОС. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење на Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони, без надомест. 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со директорот на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони, со кој се уредуваат правата 
и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9363/1 Заменик на претседателот  

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3890. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2012 годи-
на, донесе 

 
O Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари, и тоа: 

 
1.Патничко моторно возило марка Mercedes, тип 

Benz-140, со број на мотор 10499012008518, број на ша-
сија VDB1400321A014779, производство 1991 година, сила 
на моторот 170 kw (ks), работна зафатнина на моторот 3199 
смЗ, боја на каросерија црна 20, со регистарски број SK-
881-NO. 

2. Патничко моторно возило марка Audi, тип А4 1.9 
TDI AVANT, со број на мотор HU188144, број на ша-
сија SK188144/09, производство 1997 година, сила на 
моторот 66 kw (ks), работна зафатнина на моторот 1896 
смЗ, боја на каросерија црна 20, со регистарски број 
SK-190-SS. 

3. Патничко моторно возило марка Audi, тип А4, со 
број на мотор ADR016032, број на шасија 
WAUZZZ8DZSA023442, производство 1995 година, 
сила на моторот 92 kw (ks), работна зафатнина на мото-
рот 1781 смЗ, боја на каросерија црна 20, со регистар-
ски број ЅК-530-КК. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони, без надомест. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со директорот на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони, со кој се уредуваат правата 
и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа од-
лука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 41-9363/2 Заменик на претседателот  

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3891. 
Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-

рални суровини  (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/2012) и член 17 став (3) од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
18.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Концесиите за експлоатација на минерални сурови-

ни се доделуваат во функција на експлоатација на ми-
нерални суровини на локалитетите за кои се предлага 
доделување. На истите локалитети во изминатиот пер-
иод веќе е вршена експлоатација на минерални сурови-
ни.  Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерални суровини се стекнува со доделување на 
концесија, како единствен начин за продолжување на 
дејноста е потребно да се доделат под концесија мине-
ралните суровини определени со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
експлоатација на минерални суровини е  создавање на 
услови за рамномерно искористување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е експлоатација на поодел-
ни видови на минерални суровини на следните локали-
тети: 

- минерална суровина-варовник на локалитетот 
“Превалец 1“,општина Велес;  

- минерална суровина-мермер на локалитетот “Па-
далиште“, општина Гостивар и 

- минерална суровина-јаглен на локалитетот “Пи-
скупштина“, општина Струга. 

Концесиите за експлоатација на минерални сурови-
ни од став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за експлоатација на минерални сурови-
ни ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги 
задоволат условите содржани во тендерската докумен-
тација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за експло-
атација на минерални суровини ќе биде спроведена во 
рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата 
за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот 
на договорот. Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за економија ја одобрува тен-
дерската документација. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесиите за експлоатација на мине-
ралните суровини од членот 3 од оваа одлука, Комиси-
јата од став 2 на овој член во рок од 10 дена ќе го обја-
ви јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-9601/1 Заменик на претседателот  

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3892. 
Врз основа на член 34 од Законот за стручно обра-

зование и обука („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009 и 17/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18 декември 2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 
1. Од должноста на Управниот одбор на Центарот 

за стручно образование и обука, се разрешуваат: 
од Министерството за образование и наука 
- Агим Рушити; 
Од Министерството за труд и социјална политика 
- Маја Папатолевска; 
- од Заедницата на единиците на локалната самоу-

права 
- Душица Перишиќ; 
од Сојузот на стопанските комори на Македонија 
- Сашо Огненовски; 
од Занаетчиската комора на Република Македонија 
- Снежана Денковска; 
од редот на стручните работници вработени во 

Центарот 
- Ридван Зеќири; 
- Билјана Апостоловска; 
- Лепа Трпчевска.  
2. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

стручно образование и обука се именуваат: 
од Министерството за образование и наука 
- Маја Симоновска; 
Од Министерството за труд и социјална политика 
- Елеонора Јовановиќ; 
- од Заедницата на единиците на локалната самоу-

права 
- Душица Перишиќ; 
од Сојузот на стопанските комори на Македонија 
- Златко Калеников 
од Занаетчиската комора на Република Македонија 
- Оливија Штерјова; 
од редот на стручните работници вработени во 

Центарот 
- Ридван Зеќири; 
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- Ардијана Исахи-Палоши; 
- Лепа Трпчевска; 
- Билјана Апостоловска. 
 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-9766/1 Претседател на Владата 

18 декември 2012 на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3893. 

Врз основа на член 100, став 2 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 18 декември 
2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИ-
НИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ  

1. Од должноста членови на Управниот одбор – 
претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за дигестивна хирургија – Скопје, се разрешу-
ваат: 

- Спиро Илиоски,  
- Џеват Адеми. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за диге-
стивна хирургија – Скопје, се именуваат: 

- Ирфан Хоџа, 
- Мичо Апостолов. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.  
        Бр. 23-9767/1                    Претседател на Владата 
18 декември 2012 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3894. 

Врз основа на член 7 и член 9 од Законот за основа-
ње на Национална агенција за нуклеарни технологии 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.115/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 декември 
2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЈА  ЗА  НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Гоце Илиевски се разрешува од должоста член на 

Управниот одбор на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија, на негово 
барање. 

2. За член на Управниот одбор на Националната 
агенција за нуклеарни технологии на Република Маке-
донија се именува: 

- Ивана Хаџи – Николова, од Генералниот секрета-
ријат на Владата на Република Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

Бр. 23-9768/1                      Претседател на Владата 
18 декември 2012 година       на Република Македонија, 

   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

3895. 
Врз основа на член 14 став (5) од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 
53/2011 и 44/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 18.12.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I. Во Годишната програма за изградба, реконструк-

ција, одржување и заштита на државните патишта во 
Република Македонија за 2012 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 5/12, 107/12 и 
144/12), во пододделот III.1 Потпрограма 10 АДМИ-
НИСТРАЦИЈА, износот: „106.400.000“ се заменува со 
износот: „107.680.000“. 

Во точката 2. Стоки и услуги, износот: „45.350.000“ 
се заменува со износот: „46.350.000“. 

Во точката 3. Капитални расходи, износот: 
„1.450.000“ се заменува со износот: „1.730.000“. 

Во пододделот III. 2 Потпрограма 2А ИЗГРАДБА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА, ИЗНОСОТ 
„3.885.725.000“ се заменува со износот: 
„3.878.045.000“. 

Во точката 2. Сопствено учество во инвестициите 
со странски кредити, износот: „388.803.000“ се замену-
ва со износот: „360.623.000“. 

Во потточката 2.1. износот: „70.600.000“ се замену-
ва со износот: „42.420.000“. 

Во точката 5. Тековно одржување на патишта, из-
носот: „765.000.000“ се заменува со износот: 
„772.000.000“. 

Во точката 6. Расходи за инфраструктурни проекти 
и надзор, износот: „361.950.000“ се заменува со изно-
сот: „375.450.000“. 

Во потточката 6.2. износот: „87.950.000“ се замену-
ва со износот: „101.450.000“. 

Во пододделот III.3. Потпрограма 20 Патишта, из-
носот: „1.581.209.000“ се заменува со износот: 
„1.587.609.000“. 

Во точката 8. Расходи за материјали и други трошо-
ци, износот: „65.650.000“ се заменува со износот: 
„72.050.000“. 

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

  
Бр. 41-9153/1 Заменик на претседателот  

18 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 
3896. 

Врз основа на член 27 став (1) алинеја 5 од Законот 
за возила (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни 
работи донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИ-
СТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИ-
ЦИ НА ВОЗИЛАТА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА  

НА НИВНО ИЗДАВАЊЕ  
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на реги-
старските таблици и на пробните таблици на возилата 
и начинот и постапката на нивно издавање (,,Службен 
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весник на Република Македонија“ бр.107/11 и 29/12), 
во дел II. ,,РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ НА МОТОРНИ 
И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА“ во насловот на точката 4 и 
во член 5 во ставот (1) зборот ,,работна“ се заменува со 
зборот ,,мобилна“.  

 
Член 2 

Во членот 9 ставот (3) се брише. 
    

Член 3 
По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи: 
    

,,Член 9-а 
(1) Пробните таблици за моторни и приклучни во-

зила се изработени од подебела хартија во бела боја на 
која со црни букви и броеви е испишано: буквена озна-
ка на регистрационото подрачје на кирилица, буквена 
ознака на регистрационото подрачје на латиница, реги-
старски број составен од три броеви и променлива оз-
нака составена од два броја. Помеѓу буквената ознака 
на регистрационото подрачје и регистарскиот број на 
возилото поставен е натпис ,,ПРОБА“ вертикално ис-
пишан на налепница со пет жолти и пет црвени поли-
ња. На горната, долната, левата и десната страна на ре-
гистарската таблица поставена е права црна линија со 
стандарден радиус на аглите (R 12). 

(2) Пробните таблици за моторни и приклучни во-
зила со кои правните лица што се занимаваат со произ-
водство и/или пуштање на пазар на возила, врз основа 
на посебна потврда издадена од Министерството за 
внатрешни работи вршат пробно возење, се изработени 
од метал прекриен со ретрорефлектирачка фолија во 
бела боја, на која со црни букви и броеви е испишано: 
буквена ознака на регистрационото подрачје на кири-
лица, буквена ознака на регистрационото подрачје на  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

латиница, регистарски број составен од три броеви и 
променлива ознака составена од два броја. Помеѓу бу-
квената ознака на регистрационото подрачје и реги-
старскиот број на возилото поставен е натпис ,,ПРО-
БА“ вертикално испишан на налепница со пет жолти и 
пет црвени полиња. На горната, долната, левата и дес-
ната страна на регистарската таблица поставена е права 
црна линија со стандарден радиус на аглите (R 12). 

(3) Формата и големината на пробните таблици од 
ставовите (1) и (2) на овој член се утврдени во Образец 
бр. 41.“ 

Член 4 
Членот 21 се брише. 
 

Член 5 
Во членот 22 бројот ,,45“ се заменува со бројот 

,,44“. 
 

Член 6 
Во членот 23 зборовите ,,Обрасците од бр.1 до 

бр.46“ се заменуваат со зборовите ,,Обрасците од бр.1 
до бр.44 и Образецот бр.46“. 

 
Член 7 

Образецот бр. 41 се заменува со нов Образец бр.41, 
кој е даден во прилог и е составен дел на овој правил-
ник.   

  
Член 8 

Образецот бр. 45 се брише.       
    

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 12.1-74581/1 Министер 

17 декември  2012 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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3897. 
Врз основа на член 56-а став (6) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни работи, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА-
РАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ОД МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ОВЛАСТУ-
ВАЊЕ, ОДНОСНО ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПРАВ-
НИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ  

НА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ЗА ОПАСНИ МАТЕРИИ 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на ре-

шение заради недонесување на решение од министерот за внатрешни работи за овластување, односно за од-
бивање на барањето за добивање на овластување за правни лица за вршење на работите на технички служби 
за единечно одобрување на возила за превоз за опасни материи, во рокот утврден во член 56-а став (4) од За-
конот за возила.  

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец „Барање за донесување на решение зара-
ди недонесување на решение од министерот за внатрешни работи за овластување, односно за одбивање на 
барањето за добивање на овластување за правни лица за вршење на работите на технички служби за единеч-
но одобрување на возила за превоз за опасни материи“, кој се печати на хартија во бела боја со формат А-4, 
кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.  

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, со посебна наз-
нака „за министерот“, презиме и име на подносителот - одговорното лице во правното лице за кое се бара 
овластување, место и адреса на живеење, контакт телефон, назив на правното лице за кое се бара овластува-
њето, седиште на правното лице, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место на поднесу-
вање на барањето и потпис на подносителот на барањето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копија од барањето за добивање на овластување за 
правни лица за вршење на работите на технички служби за единечно одобрување на возила за превоз на 
опасни материи.  

 
Член 3 

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

 
 
  

Бр. 12.1-73613/1                                                                              Министер 
12 декември  2012 година                                                                            за внатрешни работи, 

Скопје                                                                                                  м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

3898. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата за меѓународен патен превоз меѓу Вла-

дата на Република Македонија и Владата на Република 
Латвија, склучена во Рига на 27 април 2012 година, ра-
тификувана од Собранието на Република Македонија 
со Закон за ратификација на Спогодбата за меѓунаро-
ден патен превоз меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Латвија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 139/2012), влегува во 
сила на 16 декември 2012 година. 

 
14 декември 2012 година Министер, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3899. 
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 
36/2011 и 51/2011), член 205 став 1 од Законот за оп-
шта управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
38/2005, 110/08, 51/2011) и член 6 од Правилникот за 
формата, содржината и начинот на водење на регистар 
на здруженија на граѓани од областа на социјалната за-
штита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), Министе-
рот за труд и социјална политика, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-
НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА  

1. Барањето на Здружение за психосоцијална и пе-
дагошка едукација и поддршка „РЕЗЈА“ од Скопје, се 
уважува. 

2. Здружението за психосоцијална и педагошка еду-
кација и поддршка „РЕЗЈА“ со седиште во Скопје на 
ул. „Тале Христов“ бр.2-26 се впишува во Регистарот 
на здруженија на граѓани од областа на социјалната за-
штита, што се води при Министерството за труд и со-
цијална политика. 

3. Конечното решение за впишување се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

4. Впишувањето на Здружението за психосоцијална 
и педагошка поддршка и едукација „РЕЗЈА“ со седиште 
во Скопје на ул. „Тале Христов“ бр.2-26 ќе се изврши 
најдоцна пет дена од денот на објавување на Решението 
во „Службен весник на Република Македонија“.  

Бр. 10-942/6  
19 декември 2012 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
___________ 

 
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3900. 

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на 
Република Македонија, на седницата на Советот одр-
жана на 20.12.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУД-
СКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За заменик претседател на Судскиот совет на Ре-

публика Македонија е избран: 
Башким Бесими - член на Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1920/1 Судски совет  

 20 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

3901. 
Врз основа на член 8 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата на Советот одржана на 
20.12.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИОТ 

СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За претседател на Судскиот совет на Република 

Македонија е избранa: 
Aлександра Зафировска - член на Судскиот совет 

на Република Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1919/1 Судски совет 

20 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Заменик претседател, 

      м-р Башким Бесими с.р. 
_________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3902. 

Врз основа на член 55 од Законот за преземање на 
акционерски друштва („Службен весник на РМ” број  
4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/2010 и 35/2011), а во врска 
со член 184, точка а) и г)  од  Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на своја-
та седница одржана на ден 14.12.2012 година, го доне-
се следното   

Р Е Ш Е Н И Е  
1. СЕ ОГРАНИЧУВА правото на глас и правото на 

дивиденда на 57.422 обични акции со право на глас на 
издавачот Фабрика Карпош АД Скопје во сопственост 
на правното лице Градежен институт Македонија АД 
Скопје, што претставуваат 19,2% од обичните акции со 
право на глас на издавачот Фабрика Карпош АД Скоп-
је заради нивно стекнување спротивно на одредбите од 
член 1, член 4-б став 1, член 5 став 1 и член 15 став 1 
од Законот за преземање на акционерски друштва.      

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова 
Решение, да го евидентира ограничувањето на правото 
на глас и на правото на дивиденда на акциите од точка 
1 на ова решение на сметката за хартии од вредност на 
правното лице Градежен институт Македонија АД 
Скопје. 
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3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво со 
посебни обврски за известување Фабрика Карпош АД 
Скопје да врши исплата на дивиденда на акциите од 
точка 1 на ова Решение.  

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА правното лице од точка 1 на 
ова решение да ги понуди за продажба акциите на кои 
им се ограничува правото на глас и дивиденда во рок 
не подолг од 90 дена од денот на приемот на ова реше-
ние. 

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова ре-
шение ќе важат додека истите се во сопственост на 
правното лице Градежен институт Македонија АД 
Скопје. 

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ”. 

 
Бр. УП1 08-236 Комисија за хартии од вредност 

 14 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

3903. 
Врз основа на член 190 и член 114 став 5 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Ко-
мисијата за хартии од вредност на својата седница одр-
жана на 14.12.2012 година го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВА-
ЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР  

 
Член 1 

Во членот 3 став 1 од Правилникот за постапката за 
обновување на дозволата за работење на брокер 
(„Службен весник на РМ“ бр. 112/2006 и 58/2011), збо-
рот „најмалку“ се брише. 

 
Член 2 

Во член 5 став 1 точка 4 зборот „М1“ се менува и 
гласи „М1/М2“. 

 
            Член 3 
Во членот 8 став 1 бројoт „60“ се заменува со бро-

јот „30“. 
 

Член  4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 08-2448/2 Комисија за хартии од вредност 

14 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
_________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3904. 

Врз основа член 48 став 1 точка 3 од Законот за На-
родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), 
член 36 став 3 од Законот за девизно работење („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 
103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11) и точка 22 од Од-
луката за менувачки работи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 127/12), гувернерот на Народ-
ната банка на Република Македонија донесе  

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  

МЕНУВАЧКИ РАБОТИ  
1. Со ова упатство се уредува начинот на спроведу-

вање на Одлуката за менувачки работи, формата и со-
држината на обрасците, како и начинот на нивно по-
полнување. 

2. Налепницата, којашто му се издава на овластени-
от менувач за секое менувачко место, е во правоаголна 
форма, во сина боја, со натпис: „Народна банка на Ре-
публика Македонија“ и со натпис на бело поле: „МЕ-
НУВАЧНИЦАТА ГИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА 
МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ“, а во долниот десен агол е 
серискиот број на налепницата. Во горниот лев агол е 
грбот на Народната банка на Република Македонија во 
жолта боја. 

3. Овластениот менувач е должен, во секое време, 
на видно место во просторијата за вршење менувачки 
работи, да има истакнато курсна листа за купување на 
ефективните странски пари и чекови и за продавање на 
ефективните странски пари.  

На курсната листа треба да биде наведен датумот за 
кој таа важи. 

Овластениот менувач самостојно ја утврдува курс-
ната листа и може да ја менува во текот на денот. Ов-
ластениот менувач којшто врши менувачки работи во 
свое име, а за сметка на банка, е должен да се придржу-
ва кон одредбата од Договорот склучен со Банката ко-
јашто се однесува на примената на курсната листа. 

Овластениот менувач може да купува ефективни 
странски пари и чекови што гласат на странски валути 
и да продава ефективни странски пари што гласат на 
странски валути коишто се предмет на купопродажба 
на девизниот пазар во Република Македонија. 

4. Доколку овластениот менувач има потреба ефе-
ктивните странски пари или денари коишто потекнува-
ат од менувачко работење да ги положува на сметка во 
овластена банка, тој е должен да отвори посебна девиз-
на сметка и посебна денарска трансакциска сметка за 
вршење менувачки работи, коишто ќе служат исклучи-
во за вршењето на менувачките работи. 

Од посебната девизна сметка, менувачот може да 
ги продава на овластена банка странските ефективни 
пари коишто потекнуваат од вршењето менувачки ра-
боти или може нив да ги внесе во касата на менувачко-
то место. 

Од посебната денарска сметка менувачот може да 
повлекува и да внесува денари во/од касата на мену-
вачкото место, или може да трансферира денари на/од 
редовната денарска трансакциска сметка. 

5. Овластениот менувач, за секоја склучена трансакци-
ја, е должен да изготви образец МТ1 чијашто форма, со-
држина и начин на пополнување се дадени во прилог: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образецот МТ1 - Потврда за купување/продавање 

ефективни странски пари и чекови, се пополнува на 
следниов начин: 

- во рубриката „овластен менувач и овластена бан-
ка“ се внесува името на овластениот менувач, а подато-
кот овластена банка го пополнуваат само оние овласте-
ни менувачи коишто работат во свое име, а за сметка 
на овластена банка и се внесува името на овластената 
банка со која овластениот менувач има склучено дого-
вор; 
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- во рубриката „број на потврдата“ овластениот ме-
нувач го внесува бројот на потврдата којшто го води 
хронолошки почнувајќи од еден; 

- во рубриката „датум“ се запишува датумот на кој 
се врши трансакцијата; 

- во рубриката „купувам“ се внесува шифрата 1, а 
се пополнува кога овластениот менувач купува ефе-
ктивни странски пари и чекови; 

- во рубриката „продавам“ се внесува шифрата 2, а 
се пополнува кога овластениот менувач продава ефе-
ктивни странски пари; 

- во рубриката „вид на валутата“ се внесува ознака-
та на видот на валутата којашто ја купува или ја прода-
ва од кодексот на шифри на валути од Упатството за 
начинот на вршење на платниот промет со странство; 

- во рубриката „износ на ефективни странски пари 
и чекови“ се внесува износот на странските ефективни 
пари и чекови коишто ги купува или износот на стран-
ските ефективни пари коишто ги продава; 

- во рубриката „курс“ се внесува курсот од курсната 
листа (куповен или продажен во зависност од трансак-
цијата) којшто важи во моментот кога се извршува 
трансакцијата; 

- во рубриката „износ во денари“ се внесува денар-
скиот износ којшто го добива со множење на износот 
на странските ефективни пари и чекови со вредноста 
на курсот; 

- во рубриката „резидент/нерезидент“ се запишува 
шифрата 3 ако врши купување/продавање од/на до-
машно физичко лице (резидент), а шифрата 4  ако вр-
ши купување/продавање од/на странско физичко лице 
(нерезидент); 

- во рубриката „документ за идентификација“ се 
внесуваат името и презимето и ЕМБГ од биометриска-
та лична карта или од патната исправа, за домашно фи-
зичко лице (резидент), а за странско физичко лице (не-
резидент) се внесуваат името и презимето, бројот и ме-
стото на издавање од патната исправа или името и пре-
зимето, бројот и местото на издавање од биометриска-
та лична карта доколку клиентот доаѓа од држава со 
која Република Македонија склучила билатерален до-
говор (спогодба) со кој се овозможува влез во Републи-
ка Македонија и со биометриска лична карта, за секоја 
трансакција којашто вклучува сума поголема од 500 
евра во денарска противвредност и 

- во рубриката „овластено лице“ се внесуваат име-
то, презимето и потписот на овластеното лице коешто 
го издало образецот. 

Потврдата за купување и продавање ефективни 
странски пари и чекови се изготвува во два примерока, 
од кои едниот задолжително му се дава на физичкото 
лице за кое е извршена трансакцијата, а вториот приме-
рок служи за потребите на овластениот менувач. 

6. Овластениот менувач е должен да го води проме-
тот со готовината во посебна книга на благајната (бла-
гајнички дневник) во форма којашто е составен дел на 
ова упатство и ја сочинуваат: образец за книжење на 
трансакциите - бр. 1КТ и образец за пресметка на днев-
ната благајна - бр. 1ДБ. 

 За секој ден во кој имало промет во благајничкото 
место, овластениот менувач треба да направи благај-
нички дневник и да направи проверка дали се усогласе-
ни документите од прометот на благајничкото место и 
фактичката состојба на готовината во благајничкото 
место. 

 
Образецот за книжење на трансакциите бр. 1КТ е 

даден во прилог: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рубриката „име на овластената банка“ ја пополну-

ваат само овластените менувачи коишто работат во 
свое име, а за сметка на овластена банка. 

Во образецот за книжење на трансакциите бр. 1КТ во 
одделните колони се запишуваат следниве податоци: 

- Во колоната 1 - реден број, се запишува редниот 
бројот на трансакцијата почнувајќи од еден; 

- Во колоната 2 - број на документот, се запишува 
бројот на документот што се книжи, и тоа: 

- за книжење на трансакциите со шифра 10, 11 и 12 
се запишува бројот од Потврдата за купување/продава-
ње ефективни странски пари и чекови (образец МТ1); 

- за книжење на трансакциите со шифра 13 се запи-
шуваат бројот од документот образец ПП40 со кој се 
примени (подигнати) денарите од посебната денарска 
трансакциска сметка за менувачки работи и бројот од 
документот каса-прими; 

- за книжење на трансакциите со шифра 14 и 16 се 
запишува бројот од документот каса-прими; 

- за книжење на трансакциите со шифра 15 се запи-
шуваат бројот од документот со кој се примени (подиг-
нати) ефективните странски пари од девизната сметка 
за менувачко работење (образец 746) и бројот од доку-
ментот каса-прими; 

- за книжење на трансакциите со шифра 17 се запи-
шуваат бројот од документот образец ПП10 со кој се 
внесени  денарите на посебната денарска трансакциска 
сметка за менувачки работи и бројот од документот ка-
са-исплати; 

- за книжење на трансакциите со шифра 18, 20 и 21 
се запишува бројот од документот каса-исплати; 

- за книжење на трансакциите со шифра 19 се запи-
шуваат бројот од документот со кој се внесени ефе-
ктивните странски пари на девизната сметка за мену-
вачки работи (образец 746) и бројот од документот ка-
са-исплати и 

- за книжење на трансакциите со шифра 22 и 23 се 
запишува бројот од документот од кој може да се утвр-
ди како настанал кусокот на ефективните денари или 
на ефективните странски пари и чекови.  

- Во колоната 3 - опис на извршената трансакција, 
се запишува шифрата за извршената трансакција. Ши-
фрите на извршените трансакции се следниве: 

10 - за купување ефективни странски пари (износот 
на ефективните странски пари се запишува во колоната 
7,  а износот на издадените денари се запишува во ко-
лоната 10); 

11 - за купување чекови (вредноста на чековите се 
запишува во колоната 7,  а износот на издадените дена-
ри се запишува во колоната 10); 

12 - за продажба на ефективни странски пари (изда-
вањето на ефективните странски пари се запишува во 
колоната 8, а износот на примените денари се запишу-
ва во колоната 9); 

13 - за примање денари од посебната, денарска 
трансакциска сметка за менувачки работи (износот на 
примените денари од сметката се запишува во колона-
та 9); 
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14 - за примање денари од друго менувачко место 
(износот на примените денари од друго менувачко ме-
сто се запишува во колоната 9); 

15 - за примање ефективни странски пари од девиз-
ната сметка за менувачки работи (износот на ефектив-
ните странски пари се запишува во колоната 7); 

16 - за примање ефективни странски пари од друго 
менувачко место (износот ефективните странски пари 
се запишува во колоната 7); 

17 - за внесување (пренос) на денари на посебната, 
денарска трансакциска сметка за менувачки работи (из-
носот на денарите се запишува во колоната 10); 

18 - за префрлување (пренос) на денари на друго 
менувачко место (износот на денарите се запишува во 
колоната 10); 

19 - за внесување (пренос), односно положување 
ефективни странски пари на девизната сметка за мену-
вачки работи (износот на ефективните странски пари 
се запишува во колоната 8); 

20 - за префрлување (пренос) на ефективни стран-
ски пари на друго менувачко место (износот на ефе-
ктивните странски пари се запишува во колоната 8); 

21 - за давање чекови за наплата во овластена банка 
(износот на чековите се запишува во колоната 8); 

22 - за кусок на ефективни денари (износот на дена-
рите се запишува во колоната 10); 

23- за кусок на ефективни странски пари и чекови 
(износот на ефективните странски пари и чекови се за-
пишува во колоната 8). 

- Во колоната 4 - вид на валутата, се внесува озна-
ката на видот на валутата којашто е предмет на купо-
продажба од кодексот на шифри на валути од Упат-
ството за начинот на вршење платен промет со странс-
тво на Народната банка; 

- Во колоната 5 - курс, се внесува курсот од курсна-
та листа (куповен или продажен) во зависност од видот 
на трансакцијата; 

- Во колоната 6 - вид на средствата (за ефективни 
странски пари: без ознака, а за чекови се употребува 
ознаката ЧЕК); 

- Во колоната 7 - влез, се запишува износот на вне-
сување ефективни странски пари во благајничкото ме-
сто; 

- Во колоната 8 - излез, се запишува износот на из-
давање ефективни странски пари од благајничкото ме-
сто; 

- Во колоната 9 - влез - во денари, се внесува денар-
ската противвредност на продадените ефективни 
странски пари и други внесувања на денари во благај-
ничкото место; 

- Во колоната 10 - излез - во денари, се внесува де-
нарската противвредност на купените ефективни 
странски пари и чекови и други изнесувања во денари 
од благајничкото место. 

 
Образецот за пресметка на дневната благајна бр. 

1ДТ е даден во прилог: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На образецот за пресметка на дневната благајна бр. 

1ДБ во поодделните колони се внесува: 
- Во колоната 1 - вид на валутата, се внесува озна-

ката на видот на валутата од кодексот на шифри на ва-
лути од Упатството за начинот на вршење платен про-
мет со странство на Народната банка; 

- Во колоната 2 - почетна состојба, се внесува по-
четната состојба која е еднаква на крајната состојба од 
последната пресметка на готовината на благајничкото 
место; 

- Во колоната 3 - влез, се внесува збирот од сите 
примања по валути; 

- Во колоната 4 - излез, се внесува збирот од сите 
издавања по валути; 

- Во колоната 5 - крајна состојба, се внесува изно-
сот што е еднаков на колоната 2 + колоната 3 - колона-
та 4;  

7. Овластениот менувач е должен да доставува до 
Народната банка збирен декаден извештај за прометот 
остварен од менувачки работи, на образецот ИМР 1. 

Збирниот декаден извештај за прометот остварен од 
менувачки работи се доставува електронски преку ин-
тернет-апликација, во рок од 2 (два) работни дена по 
истекот на декадата. За менувачите коишто работат во 
свое име, а за сметка на овластена банка, обврската за 
доставување на извештајот ја има банката за чијашто 
сметка работи овластениот менувач. 

Овластениот менувач, за да може да го достави 
збирниот декаден извештај за прометот остварен од ме-
нувачки работи преку интернет-апликација, е должен 
да обезбеди сертификат за електронски потпис од овла-
стен издавач на дигитални сертификати за електронски 
потписи за овластените лица кои ќе бидат задолжени за 
неговото доставување. 

 
Образецот ИМР1 - Извештај за прометот остварен 

од менувачко работење е дадени во прилог: 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во колоните на образецот ИМР1 се запишуваат 

следниве податоци: 
- Во колоната 1 се запишува ознаката на валутата 

којашто е предмет на трансакција од кодексот на ши-
фри на валути од Упатството за начинот на вршење 
платен промет со странство на Народната банка; 

- Во колоната 2 се запишува износот на почетната 
состојба за секоја валута, којшто треба да биде ист со 
оној од колоната „крајна состојба“ од извештајот за 
претходната декада; 

- Во колоната 3 се запишува откупот на ефективни-
те странски пари од домашни физички лица (резиден-
ти); 

- Во колоната 4 се запишува откупот на ефективни-
те странски пари од странски физички лица (нерези-
денти); 

- Во колоната 5 се запишува износот на откупените 
чекови; 
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- Во колоната 6 се запишува вредноста на средниот 
куповен курс за таа декада по валути; 

- Во колоната 7 се запишува збирната вредност на 
примањата во денари, и тоа: 

- примената денарска противвредност од продадени 
ефективни странски пари; 

- подигнатите  денари  од посебната денарска 
трансакциска сметка за менувачко работење;   

- Во колоната 8 се запишува вредноста на продаде-
ните ефективни странски пари на домашни физички 
лица (резиденти); 

- Во колоната 9  се запишува вредноста на продаде-
ните ефективни странски пари на странски физички 
лица (нерезиденти); 

- Во колоната 10 се запишува вредноста на продаде-
ните ефективни странски пари на овластени банки; 

- Во колоната 11 се запишува вредноста на стран-
ските чекови предадени на овластени банки; 

- Во колоната 12 се запишува вредноста на средни-
от продажен курс по валути за таа декада; 

- Во колоната 13 се запишува збирната вредност на 
издавањата во денари, и тоа: 

- издадената денарската противвредност за купени 
ефективни странски пари и чекови; 

- уплатените денари на посебната денарска трансак-
циска сметка за менувачко работење; 

- Во колоната 14 се запишува износот на крајната 
состојба по валути на последниот ден од декадата. 

Банките овластени за вршење менувачки работи, 
при изготвувањето на декадниот извештај на образецот 
ИМР1 - Извештај за прометот остварен од менувачко 
работење, не се должни да ја пополнуваат колоната 2 - 
почетна состојба и колоната 14 - крајна состојба. 

8. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

9. Со влегувањето во сила на ова упатство, преста-
нува да важи Упатството за спроведување на Одлуката 
за менувачки работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/09, 136/09, 13/10, 90/10 и 62/11). 

 
У. бр. 10003  

19 декември 2012 година Гувернер,  
Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

3905. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Драчево 2 - Оп-
штина Кисела Вода. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 18-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Драчево 2, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-20897/2  

20 декември 2012 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

3906. 
Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 

66 став (2) и член 129 став (2), (3) и (4) од Законот за 
супервизија на осигурување – пречистен текст („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 30/2012, 
45/2012,60/2012, 60/2012 и 64/2012), Советот на експер-
ти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ДОКУМЕНТА-
ЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАС-
НОСТИ ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУ-
ПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ СОГЛАСНО 
ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот, постап-
ката и документацијата која се доставува кон барањето 
за добивање на следните согласности од страна на 
Агенцијата за супервизија на осигурување (во поната-
мошниот текст: Агенцијата), согласно Законот за су-
первизија на осигурување (во понатамошниот текст: 
Законот): 

- претходна согласност за измена на статут на 
друштво за осигурување; 

- претходна согласност за именување на членови на 
органот на управување на друштво за осигурување;  

- претходна согласност за измена на назив и седи-
ште на друштво за осигурување и 

- согласност за друштво за ревизија. 
 
II. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНА НА  
СТАТУТ НА ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 2 

(1) За добивање претходна согласност за измена на 
статут на друштво за осигурување, до Агенцијата се 
доставува барање за добивање претходна согласност за 
измена на статут.  

 (2) Кон барањето од став (1) на овој член, друштво-
то за осигурување ја доставува следната документаци-
ја: 

1. Одлука на Собранието на друштвото за осигуру-
вање за донесување нов статут, измена и/или дополну-
вање на статутот, која задолжително содржи одредба 
според која истата ќе влезе во сила по добивање на сог-
ласност од Агенцијата, или Предлог-одлука на органот 
на управување на друштвото за осигурување која за-
должително содржи одредба според која истата ќе вле-
зе во сила по добивање на согласност од Агенцијата и 
по нејзино усвојување од Собранието;  

2. Предлог-текст на новиот Статут, односно изме-
ните и/или дополнувањето на статутот на друштвото; 

3. Образложение на потребата за измени и/или до-
полнување на статутот на друштвото; 

4. Предлог пречистен текст на статутот во кој ќе би-
дат означени измените или дополнувањата за кои се 
бара согласност; 

5. Постојниот статут на друштвото, архивски заве-
рен и потпишан од надлежен орган на управување на 
друштвото; 

6. Решение на Комисијата за хартии од вредност за 
давање одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност, доколку измените на Статутот се однесу-
ваат на промена на  акционерскиот капитал на друш-
твото, промена на бројот и родот на акции, промена на 
номиналната вредност на акциите и сл. 
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(3) При одлучувањето по барањето од став (1) од 
овој член, се оценува дали новиот статут, односно 
предложените измени и/или дополнувања се во соглас-
ност со законските прописи и дали истите може да до-
ведат до непочитување на прописите и пропишаните 
супервизорски стандарди. 

(4) Врз основа на оцената од став (3) од овој член, 
Агенцијата донесува решение за издавање согласност 
за донесување на нов статут, односно измена и/или до-
полнување на постојниот статут на друштвото или за 
одбивање на барањето, во роковите пропишани со За-
конот. 

 
III. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ НА 

ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 3 
(1) За издавање претходна согласност за именување 

на членови на орган на управување (членови на упра-
вен одбор и извршни членови на одбор на директори) 
во друштво за осигурување,  до Агенцијата се доставу-
ва барање за добивање претходна согласност за врше-
ње на функцијата член на орган на управување. 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член, друштво-
то за осигурување ја доставува следната документаци-
ја: 

1. Одлука на надлежен орган на друштвото за оси-
гурување за именување на член/ови на Управниот од-
бор, односно за именување на извршни членови на Од-
борот на директори, која задолжително ќе содржи 
одредба според која Одлуката ќе влезе во сила по доби-
вање согласност од страна на Агенцијата. Кон Одлука-
та треба да се достави и образложение за причините за 
именување на лицето предложено за член на органот 
на управување, како и придобивките на друштвото од 
неговото именување;  

2. Копија од личната карта, односно копија од пасо-
шот (за странско физичко лице) на предложениот член 
на орган на управување; 

3. Пополнет Прашалник за член на орган на управу-
вање на друштво за осигурување даден во Прилог 1 од 
овој правилник; 

4. Уверение/диплома за завршено високо образова-
ние; 

5. Доказ дека лицето предложено за член на органот 
на управување има 3 години работно искуство на рако-
водни места во друштво за осигурување, односно 5 го-
дини работно искуство на раководни места во банка 
или во друга финансиска институција од сличен обем 
на активности како друштво за осигурување, и тоа: (1) 
потврда од правното лице (работодавецот) каде лицето 
го стекнало работното искуство, со наведување на ра-
ботните задачи кои лицето ги извршувало и периодот 
на неговиот ангажман во субјектот, (2) заверен М1/М2 
образец и (3) копија од Договор за вработување; 

6. Изјава на лицето предложено за член на органот 
на управување дадена под целосна кривична и матери-
јална одговорност дека не е член на орган на управува-
ње, надзорен орган или прокурист во друго друштво за 
осигурување или во друго трговско друштво;  

7. Изјава на лицето предложено за член на органот 
на управување дадена под целосна кривична и матери-
јална одговорност дека не е член на Советот на експер-
ти на Агенцијата за супервизија на осигурување или 
друго лице вработено во Агенцијата; 

8. Изјава на лицето предложено за член на органот 
на управување дадена под целосна кривична и матери-
јална одговорност дека не извршувало функција на ли-
це со посебни права и одговорности во друштво за оси-
гурување или друго правно лице над кое е отворена 
стечајна постапка; 

9. Доказ дека лицето предложено за член на органот 
на управување не е поврзано лице со правно лице во 
кое друштвото за осигурување директно или индирект-
но поседува сопственост на повеќе од 10% од капита-
лот или правата на глас  во тоа правно лице, и тоа: (1) 
Изјава на лицето предложено за член на органот на 
управување за сите лица кои се поврзани (капитално, 
управувачки, роднински) со физичкото лице – основач, 
со докази за начинот на поврзаност, (2) Изјава дека ли-
цето предложено за член на органот на управување не 
е поврзано лице со друштва за осигурување, други 
друштва за застапување или осигурително брокерски 
друштва, (3)  Извод од Централен депозитар за хартии 
од вредност, Централен регистар, односно друг јавен 
бележник, за капитални учества на лицето предложено 
за член на органот на управување во правни лица (каде 
физичкото лице - основач поседува, директно или ин-
директно, повеќe од 10 % од акциите, односно удели-
те); 

10. Изјава на лицето предложено за член на органот 
на управување дадена под целосна кривична и матери-
јална одговорност дека не работи и нема да работи 
спротивно на одредбите од Законот за спречување пер-
ење пари и други приноси од казниво дело и финанси-
рање на тероризам; 

11. Изјава на основачите/акционери на друштвото 
за осигурување дадена под целосна кривична и матери-
јална одговорност дека лицето предложено за член на 
органот на управување ќе биде во постојан работен од-
нос во друштвото, доколку се работи за друштво за 
осигурување кое е во постапка на добивање дозвола за 
вршење работи на осигурување;  

12. Заверен М1/М2 образец и копија од Договор за 
вработување за лицето предложено за член на органот 
на управување, доколку се работи за веќе основано 
друштво за осигурување; 

13. Важечка потврда за престој и важечка дозвола 
за работа во РМ, доколку лицето предложено за член 
на органот на управување е странско физичко лице. 
Друштвото за осигурување е должно да достави нова 
потврда за престој и дозвола за работа до Агенцијата 
во рок од 15 дена од истекот на важноста на истите, до-
колку важноста на кој било од овие два документа 
истече во периодот за кој лицето предложено за член 
на орган на управување има добиено согласност од 
Агенцијата; 

14. Концепт за управување со ризик и Програма за 
работа на предложениот член на орган на управување, 
одобрена од надзорниот орган на друштвото, за перио-
дот за кој се именува за член на органот на управува-
ње. Програмата треба да ги содржи најмалку следниве 
работи: 

- опис на состојбата во која се наоѓа друштвото за 
осигурување во кое лицето е предложено за член на ор-
ганот на управување, вклучувајќи и опис на местото и 
на улогата на тоа друштво на пазарот; 

- Опис на планираните активности во областите на 
работење на друштвото за осигурување за кои лицето 
ќе биде надлежно како член на органот на управување 
согласно со интерните акти на друштвото за периодот 
за кој е предложено лицето.  

(3) Се смета дека лицето предложено за член на ор-
ганот на управување има 3 години работно искуство на 
раководни места во друштво за осигурување, односно 
5 години работно искуство на раководни места во бан-
ка или во друга финансиска институција од сличен 
обем на активности како друштво за осигурување, до-
колку лицето по стекнување на високото образование 
работело како: 

1. Член на орган на управување или член на надзо-
рен орган во друштво за осигурување, банка или во 
друга финансиска институција од сличен обем на 
активности како друштво за осигурување; 



24 декември 2012  Бр. 164 - Стр. 19 
 
 

2. Раководител на Сектор, Дирекција, Служба или 
друг вид организациона форма во рамки на друштво за 
осигурување, банка или во друга финансиска институ-
ција од сличен обем на активности како друштво за 
осигурување; 

3. Лице со посебни права и овластувања во рамки 
на друштво за осигурување, банка или во друга финан-
сиска институција од сличен обем на активности како 
друштво за осигурување. 

(4) Покрај документацијата пропишана во став (2) 
од овој член, дополнително во процесот на одлучување 
дали предложеното лице ги исполнува критериумите 
пропишани во Законот, Агенцијата може да побара и: 

1. Препораки од најмалку две лица со искуство во 
областа на осигурувањето и/или искуство во друга фи-
нансиска институција, при што лицата кои ја даваат 
препораката не се членови на орган на управување или 
надзорен орган во друштвото во кое се именува за член 
на орган на управување, ниту е лице поврзано со тоа 
друштво. Препораките се поднесуваат само во случаи-
те кога предложеното лице за првпат се именува за 
член на орган на управување во друштво за осигурува-
ње; 

2. Образложение од лицето предложено за член на 
орган на управување во друштвото за осигурување за 
начинот на кој неговото искуство ќе придонесе за ус-
пешно извршување на задачите како член на орган на 
управување на друштвото. Лицето треба да ги има 
предвид надлежностите на членовите на органот на 
управување, стандардите кои треба да ги почитуваат 
друштвата согласно со прописите и специфичностите 
на нивните активности. Образложението се поднесува 
само во случаите кога предложеното лице за првпат се 
именува за член на орган на управување во друштво за 
осигурување; 

3. Друга документација која Агенцијата ќе ја поба-
ра во процесот на одлучување. 

(5) Најмалку еден од членовите предложени за член 
на орган на управување на друштво за осигурување е 
должен до Агенцијата да достави потврда за познавање 
на македонскиот јазик и неговото кирилиско писмо. 

(6) Агенцијата може да спроведе интервју со пред-
ложениот член на орган на управување на друштвото 
за осигурување, на кое лицето предложено за член на 
орган на управување ќе го презентира концептот за 
управување со ризик и програмата за работа. Преку ин-
тервјуто ќе се оценат искуството во областа на осигу-
рувањето или финансиите, познавањето на прописите 
од областа на осигурување и/или финансиите и управу-
вачки и организациски способности на лицето предло-
жено за член на орган на управување. 

(7) При одлучувањето, врз основа на доставената 
документација од став (1), (2), (3), (4) и (5) од овој член 
и спроведеното интервју од став (6), се оценува дали 
предложениот член на орган на управување ги испол-
нува критериумите пропишани со Законот, со кои ќе 
обезбеди сигурно и стабилно управување со друштво-
то, најмалку преку: 

- соодветно образование и стручност за вршење на 
функцијата член на орган на управување на друштво за 
осигурување; 

- познавање на регулативата од областа на осигуру-
вањето и практиката - познавање на Законот за супер-
визија на осигурување, Законот за задолжително осигу-
рување во сообраќајот, подзаконските акти донесени 
врз основа на овие закони, останатата регулатива и 
практика која е од значење за работењето на друштво-
то, од аспект на работите на осигурување кои ги врши 
друштвото во кое лицето е предложено за член на ор-
ган на управување, како и карактеристиките и движе-
њата во осигурителниот сектор во Република Македо-
нија; 

- поседување соодветно искуство; 

- поседување соодветна репутација. Предложениот 
член на орган на управување ќе се смета дека има соод-
ветна репутација доколку е чесен, компетентен, работ-
лив и дава сигурност дека со своето работење нема да 
ги загрози стабилноста и сигурноста на друштвото за 
осигурување и нема да го наруши неговиот углед и до-
верба. Тоа подразбира дека за ова лице нема доказ за 
негова претходна вклученост во деловно работење или 
активности кои значеле непочитување на прописите и 
деловните практики и процедури, нарушување или за-
грозување на интересите на правното лице каде работе-
ло и на неговите доверители, како и загрозување на ин-
тересите на друштвото за осигурување. 

(8) Доколку предложениот член за орган на управу-
вање е странско лице, соодветни податоци за утврдува-
ње на неговото искуство и репутација можат да се по-
бараат од супервизорскиот орган на земјата од каде до-
аѓа. 

(9) Врз основа на оцената од став (7) од овој член,  
Агенцијата донесува решение за издавање согласност 
за вршење на функцијата член на орган на управување 
или за одбивање на барањето, во роковите пропишани 
со Законот за супервизија на осигурување. 

(10) Агенцијата ќе издаде согласност за предложе-
ниот член на орган на управување со мандат (рок) 
утврден во Одлуката за именување на членови на орган 
на управување донесена од надлежниот орган на упра-
вување на друштвото, утврден во Статутот на друш-
твото, односно со мандат (рок) утврден во Законот за 
трговски друштва, доколку мандатот не е утврден во 
Одлуката, односно Статутот. 

(11) По исклучок на став (10) од овој член, Агенци-
јата ќе издаде согласност за предложениот член на ор-
ган на управување со пократок рок од рокот предвиден 
во Одлуката за именување на членови на орган на 
управување, Статутот на друштвото односно Законот 
за трговски друштва доколку Агенцијата оцени дека е 
тоа потребно. 

 
IV. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА НА-
ЗИВ И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 4 

(1) За издавање претходна согласност за промена на 
назив и седиште на друштво за осигурување,  до Аген-
цијата се доставува барање за добивање претходна сог-
ласност за измена на назив и седиште. 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член, друштво-
то за осигурување доставува Одлука за промена на на-
зивот, односно седиштето на друштвото донесена од 
надлежен орган на управување на друштвото за осигу-
рување која задолжително содржи одредба според која 
истата ќе стапи на сила по добивање на согласност од 
Агенцијата. Одлуката задолжително треба да содржи  и 
Образложение за потребата и целта на таквата измена. 

(3) Кон барањето за промена на седиштето на 
друштвото се доставуваат и податоци за деловниот 
простор каде ќе биде сместено новото седиште (сопс-
твен или под закуп, локација, површина и сл.) и за ор-
ганизациските единици на друштвото кои ќе функцио-
нираат на новото седиште. 

(4) При анализата на барањето за претходна соглас-
ност за промена на назив, односно седиште на друштво 
за осигурување, се внимава со новиот назив на друш-
твото да не се јави можност за забуна во однос на иден-
титетот на некоја од постојните институции, како и за-
буна во однос на идентитетот и обемот на активности 
на друштвото кое бара измена на називот.  

(5) Агенцијата може да изврши проверка на седи-
штето, од аспект на исполнувањето на потребното ниво 
на техничка опременост и соодветноста на седиштето 
за нормално извршување на работите на осигурување. 
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(6) По барањето за промена на назив и седиште на 
друштво за осигурување, Агенцијата донесува решение 
за издавање согласност или за одбивање на барањето, 
во роковите пропишани со Законот за супервизија на 
осигурување. 

(7) По добивање на согласноста од Агенцијата, 
друштвото ја објавува промената на називот, односно 
седиштето на друштвото во дневен весник најмалку 
три дена последователно. Доказ за објавениот оглас се 
доставува до Агенцијата во рок од пет дена од денот на 
неговото објавување во дневниот весник. 

(8) Истовремено со барањето за промена на називот 
и седиштето на друштво за осигурување, до Агенцијата 
се поднесува и барање за измена на статутот на друш-
твото, во делот на називот и седиштето заедно со доку-
ментацијата предвидена во член 2 од овој правилник. 

 
V. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДРУШТВО  

ЗА РЕВИЗИЈА 
 

Член 5 
(1) За добивање согласност за друштво за ревизија 

до Агенцијата се доставува барање за добивање соглас-
ност за друштво за ревизија.  

(2) Кон барањето од став (1) на овој член, друштво-
то за осигурување ја доставува следната документаци-
ја: 

1. Изјава на надлежен орган на управување на 
друштвото за осигурување дадена под целосна кривич-
на и материјална одговорност дека друштвото за осигу-
рување не е поврзано лице со друштвото за ревизија, 
дека друштвото за осигурување во последните три го-
дини не примило никакви консултантски услуги од 
друштвото за ревизија и дека друштвото за ревизија не 
извршило пет последователни ревизии на финансиски-
те извештаи на друштвото за осигурување; 

2. Изјава на овластено лице на друштвото за реви-
зија дадена под целосна кривична и материјална одго-
ворност дека друштвото за ревизија има повеќе од три 
години искуство во вршење ревизии, дека друштвото 
за ревизија не е поврзано лице со друштвото за осигу-
рување, дека друштвото за ревизија во последните три 
години не давало никакви консултантски услуги од 
друштвото за осигурување, дека друштвото за ревизија 
не извршило пет последователни ревизии на финанси-
ските извештаи на друштвото за осигурување и дека на 
друштвото за ревизија во последните три години не му 
биле изречени мерки од страна на Институтот на овла-
стени ревизори и 

3. Потврда од Институтот на овластени ревизори 
дека на друштвото за ревизија во последните три годи-
ни не му биле изречени мерки од страна на Институтот 
на овластени ревизори. 

(3) При одлучувањето по барањето од став (1) од 
овој член, се оценува дали друштвото за ревизија ги ис-
полнува условите согласно Законот.   

(4) Врз основа на оцената од став (3) од овој член, 
Агенцијата донесува решение за издавање согласност 
за друштво за ревизија или за одбивање на барањето, 
во роковите пропишани со Законот. 

 
VI. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРАЊЕ 
НА РАБОТИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  

НА ПРАВИЛНИКОТ 
 

Член 6 
(1) Кон барањата за издавање согласности од член 1 

од овој правилник, се доставуваат податоци за овласте-
но лице за контакт со Агенцијата (име и презиме, теле-
фонски број, број на телефакс, адреса на електронска 
пошта) и доказ за платен надоместок за разгледување 
на конкретното барање согласно Тарифникот на Аген-
цијата. 

(2) Сите потврди, изјави и прашалникот, кои се дел 
од документацијата која се доставува кон барањето за 
издавање согласности од член 1 од овој правилник,  
треба да бидат потпишани од овластено лице или соод-
ветен надлежен орган. Истите треба да бидат во ориги-
нал или копија заверена кај овластено лице (нотар).  
Доколку документот што треба да се достави е на друг 
јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на 
македонски јазик, преведен од овластен судски преве-
дувач и заверен кај нотар. 

(3) Сите потврди, изјави и прашалникот, кои се дел 
од документацијата која се доставува кон барањето за 
издавање согласности од член 1 од овој правилник, не 
смеат да бидат постари од шест месеци пред денот на 
поднесување на барањето за издавање дозвола. 

(4) Доколку законодавството на земјата од која доа-
ѓа странското лице кое поднесува барање за согласност 
или доколку законодавството на земјата во која работе-
ло тоа лице најмалку 5 години пред да го поднесе бара-
њето поинаку ја регулираат материјата во врска со до-
кументацијата која се доставува кон барањето, должно 
е да приложи: 

- извадок од соодветниот пропис на странската зем-
ја или 

- правно мислење од независен адвокат којшто не е 
ангажиран од друштвото за осигурување или е лице 
поврзано со друштвото, при што кон мислењето се до-
ставува и документ со кој ќе се потврди дека станува 
збор за овластен адвокат во странската земја. 

(5) Агенцијата разгледува барање за издавање сог-
ласности од член 1 од овој правилник со комплетна до-
кументација. Под комплетна документација се подраз-
бира документацијата пропишана со овој правилник, 
документацијата која дополнително е побарана од 
Агенцијата, како и соодветните документи, податоци и 
информации, кои треба да се добијат од надлежни до-
машни и странски институции, за одлучување по бара-
њето. 

 
VII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 7 

(1) Заради усогласување со членот 3 од овој правил-
ник, лицата кои во моментот на влегување во сила на 
овој правилник вршат функција член на орган на упра-
вување во друштво за осигурување врз основа на реше-
ние со кое се дава согласност за вршење на функцијата 
член на орган на управување во кое не бил утврден 
мандат (рок), се должни при продолжување на манда-
тот утврден во Одлуката за именување на членови на 
орган на управување донесена од надлежниот орган на 
управување на друштвото, во Статутот на друштвото 
(доколку мандатот не бил утврден во Одлуката), однос-
но во Законот за трговски друштва (доколку мандатот 
не бил утврден во Одлуката или Статутот),  да добијат 
претходна согласност од Агенцијата. 

(2) Заради добивање претходна согласност од став 
(1) од овој член, друштвата за осигурување се должни 
до Агенцијата да поднесат барање за добивање прет-
ходна согласност за вршење на функцијата член на ор-
ган на управување заедно со потребната документација 
утврдена во член 3 од овој правилник, за секој член по-
единечно. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”.  

 
Бр. 0201-2245/3 Совет на експерти 

30 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

3907. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
оджана на ден  7 декември  2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕ-
ТИ НА ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД 
БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБЛА-
СТА НА ПЛАСТИЧНАТА И РЕКОНСТРУКТИВНАТА  

ХИРУРГИЈА  
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени за 
пакети на завршени здравствени услуги од болничката 
здравствена заштита од областа на пластичната и ре-
конструктивната хирургија по кои Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија ги надоместува 
здравствените услуги кои се на товар на Фондот.  

Член 2 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

ги надоместува здравствените услуги од болничката 
здравствена заштита од областа на пластичната и ре-
конструктивната хирургија, за следните пакети на завр-
шени здравствени услуги по следните референтни це-
ни: 

 
Шифра на 
ДСГ 

Име на пакет-услуга Референтна 
цена 

ХПД1 Вградување на имплант 
на дојка по мастектоми-
ја или вроден недостиг 
на дојка 

36.900 

ХПД2 Реконструкција на дојка 
со имплант и експандер 
по мастектомија 

99.697 

 
Референтните цени ги опфаќаат трошоците за услу-

гата  на здравствените работници – тимот кој ја  извр-
шува услугата (трудот), трошоците за тековно и инве-
стиционо одржување, општите трошоци на работењето 
(режиски трошоци), лекови и медицински потрошни 
материјали и други потребни материјали за извршува-
ње на услугата. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-22422/8 Управен одбор 

7 декември 2012 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
3908. 

Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со 
член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија на седницата одржана на 22 ноември 2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ 
КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃА-
АТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Со оваа Одлука се вршат измени во Одлуката за 
утврдување на референтни цени на лекови кои се на 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 14/2008, 
19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 
132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 
33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 
26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 68/2012, 
90/2012, 106/2012 и 138/2012).  

 
Член 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство, а ќе се применува од 1 декември 2012 
година. 

    
Бр. 02-21514/6 Управен одбор 

22 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
3909. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,18/2007, 
36/2007, 92/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 19/2011, 53/2011 и 26/2012), Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија на седницата одржана на 22 ноември 2012 година, 
донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА, ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА И ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ СО  

ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ  
Член 1 

Во Правилникот за критериумите за склучување до-
говори и за начинот на плаќање на здравствените услу-
ги на здравствените установи кои вршат специјали-
стичко консултативна здравствена заштита, превентив-
на здравствена заштита и итна медицинска помош со 
домашно лекување лекување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 14/2008, 164/2008, 16/2010, 
44/2010, 63/2010, 171/2010, 95/2011, 181/2011 и 
104/2012 ),  во член 13 во ставот 2 се бришат алинеите  
од 1 до 6  и 8, 9 и 10.   
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивање на согласност од мини-
стерот за здравство.  

 
Бр. 02-21514/3 Управен одбор 

22 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
3910. 

Врз основа на член 9 став 4, член 17 став 1, член 24 
став 1, член 25 став 6, член 27 став 4, член 28 став 6, 
член 31 став 4, 31-a став 4, и член 56 став 1 точка 3 од 
Законот за здравственото осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија на седницата одржана на 7 декември 2012 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рување на правата од задолжителното здравственото 
осигурување   („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 54/2012 и 138/2012) во членот 5 став 2 али-
неја 2 и став 3 алинеја 2, зборовите „на пропишан обра-
зец“ се заменуваат со зборовите „во претходната годи-
на“. 

 
Член 2 

Во член 49  по ставот 7 се додава нов стан 8 кој гла-
си: 

 
„Пропишаниот лек на рецепт од дежурен лекар во 

дежурна служба осигуреното лице, може да го подигне 
во дежурна аптека и во секоја друга аптека во текот на 
денот за време на важење на рецептниот образец.“ 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во Службен весник на Република Македонија, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од Министе-
рот за здравство. 
 

Бр. 02-22422/3 Управен одбор 
7 декември 2012 година Претседател, 

Скопје  Елена Трпковска, с.р. 
__________ 

3911. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 од Законот за здравствено осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 92/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012) 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 7 декем-
ври 2012 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВА-
ТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ 
ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕ-
ЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР НА 

СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на постапка за 

определување на месечниот износ на средствата кои 
здравствената установа може да ги добие за издадени 
лекови на рецепт од листата на лекови на товар на 
средствата на Фондот („Службен весник на Република 
Македонија“ број 33/2010, 44/2010, 65/2010, 127/2010, 
33/2011 и 181/2011) во член 3 став 1 алинеа 2 по зборо-
вите „скапи лекови“ се додаваат зборовите „лекови кои 
ги пропишуваат лекарите во дежурната служба“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност 
од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-22422/4 Управен одбор 

7 декември 2012 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
3912. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,18/2007, 
36/2007, 92/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 19/2011, 53/2011 и 26/2012), Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија на седницата одржана на 22 ноември  2012 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ  

БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и за начинот на плаќање на здравствените уста-
нови кои вршат болничка здравствена заштита („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 
118/2008, 164/2008, 16/2010, 44/2010, 63/2010, 
171/2010, 95/2011, 181/2011 и 104/2012 ), во член 15 во 
ставот 2 се бришат алинеите  од 1 до 6  и 8 и 9.   

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивање на согласност од мини-
стерот за здравство.  

 
Бр. 02-21514/4 Управен одбор 

22 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 
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3913. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 од Законот за здравствено осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 92/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012) 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 22 ноем-
ври 2012 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТА-
НОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕ-
КОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ  

НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на постапка за 

определување на месечниот износ на средствата кои 
здравствената установа може да ги добие за издадени 
лекови на рецепт од листата на лекови на товар на 
средствата на Фондот („Службен весник на Република 
Македонија“ број 33/2010, 44/2010, 65/2010, 127/2010, 
33/2011 и 181/2011) во член 3 став 2 се брише. 

 
Член 2 

 
Членот 5 се менува и гласи: 
„ Основни критериуми при определување на квоти 

по аптеки кои имаат договор со Фондот е вкупната 
вредност на остварен обем на рецепти за претходниот 
период и расположливи средства во Буџетот на ФЗОМ. 

Фондот го определува  утврдениот месечен износ 
на средства кои здравствената установа може да ги до-
бие за издадени лекови на рецепт во договорниот пери-
од врз основа на направена анализа на просечно месеч-
но реализираните износи на квоти во последните 6 ме-
сеци за кои Фондот има податоци, и тоа: 

- за аптеки кои имаат реализација на квота под 40%, 
квотата им се намалува за 40%; 

- за аптеки кои имаат реализација на квота од 40 до 
50% квотата им се намалува за 30%; 

- за аптеки кои имаат реализација на квота од 50 до 
60% квотата им се намалува за 20%; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- за аптеки кои имаат реализација на квота од 60 до 
70% квотата им се намалува за 10%; 

- за аптеки кои имаат реализација на квота од 70 до 
90% квотата не се менува; 

- за аптеки кои имаат реализација над 90% квотата 
им се зголемува најмногу од 20%, во зависност од пре-
останатите средства за распределба. 

Износите на определените квоти на аптеките се зао-
кружуваат во илјади денари.“ 

 
Член 3 

Членот 6 се менува и гласи: 
„ Фондот во текот на годината доколку оцени дека 

е потребно може да направи прераспределба на квоти-
те врз основа на анализата и скалата дефинирана во 
претходниот член од овој Правилник.“ 

 
Член 4 

Членот 7 се менува и гласи: 
„ За аптеки кои првпат склучуваат договор со Фон-

дот, како и за аптеки со кои Фондот склучил договор 
но нема податоци за нив, висината на квотата се утвр-
дува на ниво од половина од просечната квота на ниво 
РМ во последните 6 месеци за кои Фондот има подато-
ци.“ 

 
Член 5 

Членот 8 се брише. 
 

Член 6 
Членот 9-а се брише. 
 

Член 7 
Членот 10 се брише. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, ќе се објави по добивање на согласност 
од министерот за здравство  а ќе се применува од 1 ја-
нуари 2013 година. 
 

Бр. 02-21514/5 Управен одбор 
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