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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
741.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19
февруари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
,,БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Здравствена станица Железара Скопје му престанува користењето на движнaта ствар,
и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Општа болница ,,Борка Талески“ - Прилеп.
Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Здравствена станица Железара – Скопје склучува договор со
директорот на Јавната здравствена установа Општа
болница ,,Борка Талески“ - Прилеп со кој се уредуваат
правата и обврските за движнaта ствар од член 1 од
оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-835/1
Заменик на претседателот
19 февруари 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
742.
Врз основа на член 249 став (4) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И
ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ
И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ
Член 1
Во Правилникот за програмата и начинот на организирањето и полагањето на испитот за извршители и
формата и содржината на уверението за положен испит
за извршители (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/19), членот 3 се менува и гласи :
„(1) Испитот за извршители се полага во: априлска,
јунска, септемвриска и декемвриска испитна сесија.
(2) Времето и местото на одржување на испитот се
објавува на веб-страницата на Министерството за
правда.
(3) Пријавувањето за испитот е од први до петнаесетти во месецот кој претходи на месецот од испитната
сесија.“
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Член 2
Во член 4 во ставот (1) зборовите „ или електронска“ се бришат.
Член 3
Во член 8 ставот (3) се менува и гласи:
„(3) На испитот се поставуваат по пет прашања од
секоја област.“
Член 4
Членот 9 се менува и гласи:
„(1) Максималниот број на поени кој кандидатот
може да го освои на усниот дел од испитот изнесува
100 поени.
(2) Секоја област која се полага носи максимално
по 25 поени, од кои што секое прашање носи максимум
по пет поени.
(3) За успешно положен устен дел од испитот неопходно е да се освојат најмалку 20 поени од секоја поединечна област.
(4) Се смета дека кандидатот успешно го положил
усниот дел од испитот ако освоил најмалку 80 поени.
(5) Доколку кандидатот само на една област освои
помалку од 20 поени, има право на поправен испит во
истата испитна сесија.“
Член 5
Членот 16 се менува и гласи:
„Кандидатите кои го положиле испитот се евидентираат во евиденцијата при Министерството за правда
во која се внесуваат податоци за кандидатот од пријавата за полагање, име, татково име и презиме, датум и
место на раѓање, ЕМБГ, датум и факултет на дипломирање, датумот на полагање писмен и устен дел од испитот, бројот на поените со кој кандидатот го положил
испитот и забелешка, по што претседателот и секретарот на испитната комисија се потпишуваат.“
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 0-1288/2
27 февруари 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

__________
743.
Врз основа на член 161 ставови (8) и (14) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), министерот за
правда донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ПОЛАГАЊЕТО НА НОТАРСКИОТ ИСПИТ
Член 1
Во Правилникот за начинот на организирањето и
полагањето на нотарскиот испит (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр.32/19), во член 2 во ставот
(1) зборот ,,февруарска“ се заменува со зборот ,,априлска“.
Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„(2) Времето и местото на одржување на испитот се
објавува на веб страницата на Министерството за
правда.
(3) Пријавувањето за испитот е од први до петнаесетти во месецот кој претходи на месецот од испитната
сесија.“
Член 2
Во член 9 пред зборот „Кандидатот“ се додава бројот „(1)“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Кандидатот кој на усниот дел од испитот е оценет со оценка „не положил“ по еден предмет има право
на поправен испит во истата испитна сесија.“
Член 3
Во член 11 во ставот (2) зборовите „претходниот
ден од“ се заменуваат со зборовите „два дена пред“.
Во ставот (3) зборовите „до два дена“ се заменуваат со зборовите „два дена пред денот на полагање“.
Член 4
Во член 15 по ставот (4) се додава нов став (5), кој
гласи:
„(5) Уверението се издава во два примерока од кои
еден за кандидатот, а другиот останува во досието за
кандидатот во Министеството за правда.“
Член 5
По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:
„Член 15-а
Кандидатите кои го положиле испитот се евидентираат во евиденцијата при Министерството за правда во
која се внесуваат податоци за кандидатот од барањето
за полагање, име, татково име и презиме, датум и место на раѓање, ЕМБГ, датум и факултет на дипломирање, датумот на полагање писмен и устен дел од испитот и забелешка, по што претседателот и секретарот
на испитната комисија се потпишуваат.“
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Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 0-1288/3
27 февруари 2019 година
Скопје

вен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Северна Македонија.
4. Оваа Одлука е конечна.
Образложение

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
744.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став
1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со
член 80 став 5 од истиот закон, член 51 став 1 и став 3
и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија”,
бр.124/15 и 65/18), член 14 од Законот за управните
спорови („Службен весник на Република Македонија“,
бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-52 од 13.02.2019 година, за
покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, а согласно
Заклучокот, бр.02-1122/2 од 27.02.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 11-та седница одржана на 27.02.2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО
ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО
ДРУШТВО КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-7 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје,
поради неисполнување на обврската од член 80 став 5
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозвола
за телевизиско емитување во законски утврдениот рок
– 30 дена од денот на приемот на Фактурата бр.2019100-0007 (наш арх.бр.05-94/1 од 10.01.2019 година).
2. Фактурата бр.2019-100-0007 (наш арх.бр.05-94/1
од 10.01.2019 година) се сторнира и на субјектот од
точка 1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура, која
се однесува само на периодот на работењето, односно
до денот на донесувањето на одлуката за одземање на
дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8
(осум) дена од денот на нeјзиното издавање.
3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија”, на веб страницата на
Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дне-

Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5
ПЛУС ДООЕЛ Скопје, е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-7 од 05.01.2015 година, за емитување преку сателит, на државно ниво, на територијата на Република Македонија, телевизиски програмски
сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик.
Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис,
плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата
согласно со овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на
доделување на дозволата за телевизиско или радио
емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на
фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).
Во однос на надоместокот за доделената дозвола за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, бр.08-7 од
05.01.2015 година, Агенцијата на 10.01.2019 година, му
достави Фактура бр.2019-100-0007 (наш арх.бр.05-94/1
од 10.01.2019 година) за надоместокот за дозволата,
согласно која радиодифузерот имаше обврска да плати
2.489.669,00 (двамилионичетиристотиниосумдесетидеветилјадишестотинишеесетидевет) денари за годишен
надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за
периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020
година. Во Агенцијата во доставната книга е заведено
дека фактурата била уредно примена на 10.01.2019 година.
Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на
нивното работење со условите утврдени со Законот за
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него
(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги).
Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето
на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5
ПЛУС ДООЕЛ Скопје од аспект на исполнување на обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при што по извршениот редовен административен
надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-764/1 од 12.02.2019 година, констатираше дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
односно не го платил годишниот надоместок за дозво-
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лата за телевизиско емитување на сметка на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено,
според доставената Фактура бр.2019-100-0007 од
10.01.2019 година, Трговското радиодифузно друштво
КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, имаше обврска да
плати 2.489.669,00 (двамилионичетиристотиниосумдесетидеветилјадишестотинишеесети девет) денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019 година заклучно со
04.01.2020 година. Во цитираниот Писмен извештај за
извршен административен надзор, беше констатирано
дека заклучно со 08.02.2019 година кога беше крајниот
законски рок за уплата на надоместокот за дозволата за
телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, не
извршило уплата во износ од 2.489.669,00 (два милионичетиристотиниосумдесетидеветилјадишестотинишеесетидевет)денари.
Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на
Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на
Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.
Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе
ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе
го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување,
доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.
Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја
покренува Советот по предлог на директорот на
Агенцијата.
Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно
која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно
друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, во законски
определениот рок од 30 дена од денот на приемот на
фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-52 од 13.02.2019
година за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје.

Бр. 47 - Стр. 5

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на 8-та седница одржана на
15.02.2019 година, согласно Заклучокот, бр.02-748/14
од 15.02.2019 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.0852 од 13.02.2019 година, за покренување на постапка за
одземање на дозволата за телевизиско емитување на
Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС
ДООЕЛ Скопје, доставен од предлагачот, Директор на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.
Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, бр.08-7 од 05.01.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави
Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.0852 од 15.02.2019 година), во кое му беше укажано дека
доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење телевизиско емитување согласно член 83
став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет)
дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот
на Агенцијата, Уп1 бр.08-52 од 13.02.2019 година, ќе
донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, по што согласно член 85 став 2
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот
на радиодифузери.
Известувањето Уп1 бр.08-52 од 15.02.2019 година,
беше испратено до Трговското радиодифузно друштво
КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, во писмена форма во
врска со што во Агенцијата е доставена повратница од
Македонска пошта дека билo уредно применo на
19.02.2019 година. Исто така, цитираното известување
на 15.02.2019 година беше испратено и во електронска
форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Македонија, како и на
електронската адреса на радиодифузерот евидентирана
во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.
Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на
директорот за покренување постапка за одземање на
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, бр.08-7 од 05.01.2015 година, и во рокот
од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-52 од 13.02.2019 година, од страна на
членовите на Советот на Агенцијата, не ja исполнил
обврскaтa предвиденa во член 80 став 5 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, овластеното
лице од страна на Директорот на Агенцијата врз основа
на Овластувањето бр. 03-1125/1, достави Предлог бр.
08-52 од 26.02.2019 година со кој Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно
Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1122/2 од 27.02.2019
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година, донесе Одлука со која се одзема дозволата
бр.08-7 од 05.01.2015 година за телевизиско емитување
на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5
ПЛУС ДООЕЛ Скопје, поради тоа што имателот на
дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата
за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.
Согласно член 24 од Правилникот за процедурите
на финансиското и сметководственото работење на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од
Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова
фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена
од денот на нејзиното идавање. Во спротивно наплатата на долгот, се врши по судски пат.
Фактурата бр.2019-100-0007 (наш арх.бр.05-94/1 од
10.01.2019 година) за надоместокот за дозволата за телевизиско емитување, се сторнира и на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје,
му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе
треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот
на најзиното издавање.
Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а
против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот
суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.
Уп1 Бр. 08-52
27 февруари 2019 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата
за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје е конечна.
Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското
радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ
Скопје има право да поднесе тужба до надлежен суд во
рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.
__________
745.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став
1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со
член 80 став 5 од истиот закон, член 51 став 1 и став 3
и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија”,
бр.124/15 и 65/18), член 14 од Законот за управните

спорови („Службен весник на Република Македонија“,
бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-54 од 13.02.2019 година, за
покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, а согласно Заклучокот, бр.02-1122/3 од 27.02.2019 година, Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 11-та седница одржана на 27.02.2019 година
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО
ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО
ДРУШТВО ТВ СКОПЈЕ ДОО СКОПЈЕ
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-17 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, поради
неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозвола за телевизиско емитување во законски утврдениот рок – 30 дена
од денот на приемот на Фактурата бр.2019-100-0014
(наш арх.бр.05-101/1 од 10.01.2019 година).
2. Фактурата бр. 2019-100-0014 (наш арх.бр.05101/1 од 10.01.2019 година) се сторнира и на субјектот
од точка 1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура,
која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8
(осум) дена од денот на нејзиното издавање.
3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија”, на веб страницата на
Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Северна Македонија.
4. Оваа Одлука е конечна.
Образложение
Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ
ДОО Скопје, е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-17 од 05.01.2015 година, за емитување
преку дигитален терестријален мултиплекс, на регионално ниво, на подрачјето Д1-Црн Врв – Скопје
(Скопје, Петровец, Арачиново, Чучер Сандево, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Илинден), телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ
формат, на македонски јазик и албански јазик.
Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис,
плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата
согласно со овој закон. Годишниот надоместок се пла-
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ќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на
доделување на дозволата за телевизиско или радио
емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на
фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).
Во однос на надоместокот за доделената дозвола за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, бр.08-17 од
05.01.2015 година, Агенцијата на 10.01.2019 година, му
достави Фактура бр.2019-100-0014 (наш арх.бр.05101/1) за надоместокот за дозволата, согласно која радиодифузерот имаше обврска да плати 718.926,00 (седумстотинииосумнаесетилјадиидеветстотинидваесетишест) денари за годишен надоместок за дозволата за
телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година. Во Агенцијата во
доставната книга е заведено дека фактурата била уредно примена на 10.01.2019 година.
Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на
нивното работење со условите утврдени со Законот за
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него
(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги).
Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето
на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ
ДОО Скопје од аспект на исполнување на обврската за
плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при
што по извршениот редовен административен надзор,
во Писмениот извештај за извршен административен
надзор бр.05-766/1 од 12.02.2019 година, констатираше
дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно
не го платил годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување на сметка на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, според
доставената Фактура бр.2019-100-0014 од 10.01.2019
година, Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, имаше обврска да плати 718.926,00
(седумстотинииосумнаесетилјадиидеветстотинидваесетишест) денари за годишен надоместок за дозволата за
телевизиско емитување за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година. Во цитираниот
Писмен извештај за извршен административен надзор,
беше констатирано дека заклучно со 08.02.2019 година
кога беше крајниот законски рок за уплата на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ
ДОО Скопје, не извршило уплата во износ од
718.926,00 (седумстотинииосумнаесетилјадиидеветстотинидваесетишест) денари.
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Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на
Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на
Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.
Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе
ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе
го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување,
доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.
Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја
покренува Советот по предлог на директорот на
Агенцијата.
Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно
која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно
друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, во законски определениот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на дозволата не го
платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, Директорот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83
став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-54 од 13.02.2019 година за
покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на 8-та седница одржана на
15.02.2019 година, со Заклучокот, бр.02-748/16 од
15.02.2019 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-54
од 13.02.2019 година, за покренување на постапка за
одземање на дозволата за телевизиско емитување на
Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО
Скопје, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.
Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на Трговското радиодифузно друштво ТВ
СКОПЈЕ ДОО Скопје, бр.08-17 од 05.01.2015 година, а
согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-54 од
15.02.2019 година), во кое му беше укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата
за вршење телевизиско емитување согласно член 83
став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет)
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дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот
на Агенцијата, Уп1 бр.08-54 од 13.02.2019 година, ќе
донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, по што согласно член 85 став 2
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот
на радиодифузери.
Известувањето Уп1 бр.08-54 од 15.02.2019 година,
беше испратено до Трговското радиодифузно друштво
ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, во писмена форма и истото е
уредно примено на 22.02.2019 година. Исто така, цитираното известување на 15.02.2019 година беше испратено и во електронска форма на електронската адреса
на радиодифузерот регистрирана како информација за
контакт во Централниот регистар на Република Македонија и во регистарот радиодифузери на Агенцијата.
Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на
Директорот за покренување постапка за одземање на
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО
Скопје, бр.08-17 од 05.01.2015 година, и во рокот од 15
(петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот
Уп1 бр.08-54 од 13.02.2019 година, од страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ja исполнил обврскaтa предвиденa во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, овластеното
лице од страна на Директорот на Агенцијата врз основа
на Овластувањето бр. 03-1125/1, достави Предлог
бр.08-54 од 26.02.2019 година со кој Советот на
Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а
согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1122/3 од
27.02.2019 година, донесе Одлука со која се одзема
дозволата бр.08-17 од 05.01.2015 година за телевизиско
емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ
СКОПЈЕ ДОО Скопје, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
односно не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.
Согласно член 24 од Правилникот за процедурите
на финансиското и сметководственото работење на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од
Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова
фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена
од денот на нејзиното идавање. Во спротивно наплатата на долгот, се врши по судски пат.
Фактурата бр.2019-100-0014 (наш арх.бр.05-101/1
од 10.01.2019 година) за надоместокот за дозволата за
телевизиско емитување, се сторнира и на Трговското
радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, му
се издава нова фактура, која се однесува само на пери-
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одот на работењето, односно до денот на донесувањето
на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба
да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на
најзиното издавање.
Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а
против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот
суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.
Уп1 Бр. 08-54
27 февруари 2019 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата
за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје е конечна. Против
одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје има право
да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од
денот на нејзиниот прием.
__________
746.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став
1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со
член 80 став 5 од истиот закон, член 51 став 1 и став 3
и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија”, бр.
124/15), член 14 од Законот за управните спорови
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.62/06
и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на
финансиското и сметководственото работење на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи
по Предлогот Уп1 бр.08-66 од 14.02.2019 година,
за покренување постапка за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово,
а согласно Заклучокот, бр.02-1122/4 од 27.02.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, на 11-та седница одржана на
27.02.2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ
КУМАНОВО
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-21 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, поради неисполнување на обврската од член
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80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за
дозвола за телевизиско емитување во законски утврдениот рок – 30 дена од денот на приемот на Фактурата
бр.2019-100-0017 (наш арх.бр.05-104/1 од 10.01.2019
година).
2. Фактурата бр.2019-100-0017 (наш арх.бр.05-104/1
од 10.01.2019 година) се сторнира и на субјектот од
точка 1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура,
која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8
(осум) дена од денот на нeјзиното издавање.
3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија”, на веб страницата на
Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Северна Македонија.
4. Оваа Одлука е конечна.
Образложение
Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-21 од 05.01.2015 година, за
емитување преку дигитален терестријален мултиплекс,
на регионално ниво, за подрачјето Д2 - Страцин (Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Ранковце, Крива
Паланка, Кратово), телевизиски програмски сервис со
претежно забавен општ формат, на македонски јазик и
албански јазик.
Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14, 142/16, 132/17 168/18, 248/18 и 27/19), за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис,
плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата
согласно со овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на
доделување на дозволата за телевизиско или радио
емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на
фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).
Во однос на надоместокот за доделената дозвола за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово,
бр.08-21 од 05.01.2015 година, Агенцијата на 14.01.2019
година, му достави Фактура за надоместокот за дозволата бр.2019-100-0017 (наш арх.бр.05-104/1), согласно
која радиодифузерот имаше обврска да плати
221.984,00 (двестедваесетиеднаилјадаидеветстотиниосумдесетичетири) денари за годишен надоместок за
дозволата за телевизиско емитување, за периодот од
05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година. Во
Агенцијата е доставена повратница од Македонска
пошта дека фактурата била уредно примена на
14.01.2019 година.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на
нивното работење со условите утврдени со Законот за
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него
(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги).
Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето
на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово од аспект на исполнување на
обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при што по извршениот редовен административен надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-831/1 од 13.02.2019 година,
констатираше дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став
5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил годишниот надоместок за
дозволата за телевизиско емитување на сметка на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, според доставената Фактура бр.2019-1000017 од 10.01.2019 година, Трговското радиодифузно
друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, имаше
обврска да плати 221.984,00 (двестедваесетиеднаилјадаидеветстотиниосумдесетичетири) денари за годишен
надоместок за дозволата за телевизиско емитување за
периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020
година. Во цитираниот Писмен извештај за извршен
административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 12.02.2019 година кога беше крајниот законски рок за уплата на надоместокот за дозволата
за телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019
година заклучно со 04.01.2020 година Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, не извршило уплата во износ од 221.984,00 (двестедваесетиеднаилјадаидеветстотиниосумдесетичетири)
денари.
Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и
подзаконските акти, донесени врз основа на него, како
и на условите и обврските утврдени со дозволата и
другите акти на Агенцијата, против издавачот на медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка
односно да донесе Одлука за одземање на дозволата.
Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе
ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе
го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување,
доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.
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Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја
покренува Советот по предлог на директорот на
Агенцијата.
Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно
која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно
друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, во законски определениот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот
на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за
телевизиско емитување во законски утврдениот рок,
Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз
основа на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1
алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-66 од
14.02.2019 година за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ ДООЕЛ Телевизија Куманово.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на 8-та седница одржана на
15.02.2019 година, со Заклучокот, бр.02-748/4 од
15.02.2019 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-66
од 14.02.2019 година, за покренување на постапка за
одземање на дозволата за телевизиско емитување на
Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија
ДООЕЛ Куманово, доставен од предлагачот, Директор
на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.
Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на Трговското радиодифузно друштво К
ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, бр.08-21 од
05.01.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер
(Уп1 бр.08-66 од 15.02.2019 година), во кое му беше
укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење телевизиско емитување
согласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во
рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на
Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-66
од 14.02.2019 година, донесе Одлука за одземање на
неговата дозвола за телевизиско емитување, по што
согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.
Известувањето Уп1 бр.08-66 од 15.02.2019 година,
беше испратено до Трговското радиодифузно друштво
К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, во писмена
форма, во врска со што согласно доставницата од Македонска пошта во доставната книга на Агенцијата заведено е дека истото е уредно примено на 19.02.2019
година. Исто така, цитираното известување на
15.02.2019 година беше испратено и во електронска
форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централ-
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ниот регистар на Република Македонија, како и на
електронските адреси на радиодифузерот евидентирани во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.
Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на
Директорот за покренување постапка за одземање на
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија
ДООЕЛ Куманово, бр.08-21 од 05.01.2015 година,
и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот
на Предлогот Уп1 бр.08-66 од 14.02.2019 година, од
страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ja исполнил обврскaтa предвиденa во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, овластеното лице од страна на Директорот на Агенцијата
врз основа на Овластувањето бр.03-1125/1, достави
Предлог бр. 08-66 од 26.02.2019 година со кој Советот
на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а
согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1122/4 од
27.02.2019 година, донесе Одлука со која се одзема
дозволата бр.08-21 од 05.01.2015 година за телевизиско
емитување на Трговското радиодифузно друштво К
ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, поради тоа што
имателот на дозволата не ја исполнил обврската од
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за
дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.
Согласно член 24 од Правилникот за процедурите
на финансиското и сметководственото работење на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од
Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова
фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена
од денот на нејзиното идавање. Во спротивно наплатата на долгот, се врши по судски пат.
Фактурата бр.2019-100-0017 (наш арх.бр.05-104/1)
од 10.01.2019 година за надоместокот за дозволата за
телевизиско емитување, се сторнира и на Трговското
радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и
која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена
од денот на најзиното издавање.
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Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а
против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот
суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.
Уп1 Бр. 08-66
27 февруари 2019 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата
за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија
ДООЕЛ Куманово има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот
прием.

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
747.
Врз основа на член 95 од Законот за вработување и
осигурување во случај на невработеност („Службен
весник на РМ“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001,
25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008,
161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12,
39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15 и
27/16), Управниот одбор на Агенцијата за вработување
на Република Македонија, на седницата одржана на
ден 31.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА АКТИВНИТЕ ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ
Член 1
Висината на средствата за финансирање на активните програми и мерки за вработување се утврдуваат
на 32% од месечно остварениот приход од придонесот
за вработување и се издвојуваат на потсметка на
Агенцијата за вработување на Република Македонија
наменета за активни програми и мерки за вработување,
најдоцна до 30-ти во месецот за претходниот месец.
Член 2
Агенцијата за вработување на Република Македонија е должна издвоените средства да ги користи исклучиво за намените утврдени со член 1 од оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува почнувајќи со месечно
остварениот приход од придонесот за вработување во
месец јануари 2019 година.
Бр. 02-250
31 јануари 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Димитров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
748.
Врз основа на член 158-s точка 1), член 154-в, член
154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став
(3), член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154ќ став (2) од Законот за супервизија на осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011,
188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015,
23/2016, 83/2018 и 198/2018), Советот на eксперти на
Агенцијата за супервизија на осигурување на седница
одржана на ден 25.2.2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА
СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО
БРОКЕРСКИ РАБОТИ
Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање
на стручен испит за вршење осигурително брокерски
работи (во понатамошниот текст: стручен испит за
брокер), начинот на бодување на првиот и вториот дел
од испитот, бројот и тежината на прашањата од првиот
и вториот дел од стручниот испит, начинот на формирање и работење на Комисијата за спроведување на
стручен испит за брокер како и формата и содржината
на уверението за положен стручен испит за брокер.
Организација на обука и стручен испит за брокер
Член 2
(1) Обука и стручен испит за брокер организира и
спроведува Агенцијата за супервизија на осигурување
(во понатамошниот текст: Агенција).
(2) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши
Агенцијата за што Советот на експерти на Агенцијата
определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот
испит.
(3) Стручниот испит за брокер технички го спроведува правно лице избрано од Агенцијата.
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Објавување на времето и местото на спроведување
на обука и полагање на стручен испит за брокер
Член 3
(1) Обуката и стручниот испит за брокер се спроведува врз основа на констатирана потреба, но најмалку
еднаш годишно.
(2) Агенцијата може да не ја спроведе обуката и
стручниот испит за брокер доколку не се пријават најмалку 5 (пет) кандидати.
(3) Времето и местото на спроведување на обуката
и полагање на стручниот испит за брокер преку оглас
се објавува на веб-страница на Агенцијата и во еден
дневен весник кој излегува на целата територија на Република Македонија.
Начин на спроведување на обука за полагање на
стручен испит за брокер
Член 4
(1) Обуката за полагање на стручниот испит за брокер се спроведува согласно Наставна програма за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи која ја утврдува Агенцијата и во која се
содржани градивото, прописите и литературата.
(2) Обуката за полагање на стручниот испит за брокер е со фонд од вкупно 27 наставни часа.
Едукатори
Член 5
(1) Обуката за полагање на стручен испит за брокер за ја спроведуваат предавачи (едукатори) ангажирани од страна на Агенцијата а кои имаат универзитетско образование и работно искуство од десет години во
соодветната област за која ќе држат предавања.
(2) Во спроведување на обуката за полагање на
стручен испит за брокер, може да учествуваат и признати стручњаци од праксата од земјата и странство.
(3) За избор на предавачи (едукатори), Агенцијата
објавува покана за доставување на понуди на својата
веб страница и на страницата на електронскиот систем
за јавни набавки.
(4) Изборот на предавачи (едукатори) го врши
Агенцијата, врз основа на критериумите утврдени од
страна на Советот на експерти и објавени во поканата
за доставување на понуди.
(5) Списокот на избрани едуктори се објавува на
веб страницата на Агенцијата.
(6) Едукаторите имаат обврска да реализираат обука (предавање) по предметниот модул за кој се избрани
од страна на Агенцијата а согласно Наставната програма за полагање на стручен испит за брокер.
(7) Едукаторите се должни да ја одржат обуката
(предавањата) според распоред утврден од страна на
Агенцијата.

(8) Едукаторите се должни да подготват листа на
испитни прашања и нивни одговори и практични примери и нивни одговори согласно критериумите утврдени во закон, истите да ги внесат во единствениот електронски систем за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи од соодветниот модул и да ги достават во писмена форма до Агенцијата
во рок определен од Агенцијата.
Услови за учество на обука и полагање на стручен
испит за брокер
Член 6
(1) Право на учество на обука и полагање на стручен испит за брокер имаат кандидати кои имаат завршено најмалку четиригодишно средно образование.
(2) Кандидатот до Агенцијата, во рок утврден во огласот за спроведување на обука и стручен испит за
брокер, поднесува пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер на образец “Пријава
за учество на обука и полагање на стручен испит за
брокер (Образец П-ОСИБ)” кој е даден во Прилог 1 од
овој правилник и е негов составен дел, заедно со следната документација:
1. Копија од документ за лична идентификација;
2. Диплома или Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на
образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија – во оригинал или
нотарски заверена копија и
3. Доказ за платен надоместок за учество на обука и
полагање на стручен испит за брокер согласно Тарифникот на Агенцијата.
(3) Доколку кандидатот школувањето го завршил
во странство потребно е кон пријавата да достави Диплома/Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во
странство заедно со документ за признавање на странска средношколска или универзитетска квалификација
издадена од страна на надлежна институција во Република Македонија.
(4) Доколку личното име и презиме на лицето на
документот од став (2) точка 1 не е идентично со личното име и презиме на лицето наведено во документот
од став (2) точка 2, потребно е кон пријавата лицето да
приложи и извод од матична канига на венчани односно решение за промена на личното име односно презиме.
(5) На кандидатите кои ги исполнуваат условите за
учество на обука и полагање на стручен испит за брокер, Агенцијата им издава решение за исполнување на
условите за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер.
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Стручен испит за брокер
Член 7
1) Стручниот испит за брокер се состои од два
дела:
1) Прв дел (теоретски дел) со кој се проведрува теоретското знаење на кандидатите
2) Втор дел (практичен пример) со кој се проверува
способноста за примена на законите во практиката.
(2) Првиот дел од стручниот испит за брокер се полага по предметите:
1.1 Основи на управување со ризик и осигурување
1.2 Законска регулатива од областа на осигурување
1.3 Трговско и облигационо право
1.4 Посредување во осигурување и етички кодекс
1.5 Осигурување на живот
1.6 Неживотно осигурување
1.7 Финансиски аспекти на работењето
1.8 Снимање на ризик и посредување при реализирање на штети
1.9 Реосигурување
(3) Вториот дел од стручниот испит за брокер се
состои од:
1) Практичен пример
2) Прашања кои кандидатот треба да ги одговори
врз основа на практичниот пример.
(4) Вториот дел од стручниот испит за брокер се
полага за сите предмети од првиот дел од стручниот
испит за брокер.
(5) Деталната содржина на секој од предметите од
првиот дел на стручниот испит за брокер е разработена во Наставната програма за полагање на стручен испит за брокер и во истата се содржани градивото, прописите и литературата.
(6) Наставната програма за полагање на стручен испит за брокер, Агенцијата ја објавува на нејзината веб
страна.
Прв (теоретски) дел од стручниот испит за брокер
Член 8
(1) Стручниот испит за брокер започнува со полагање на првиот (тероретски) дел од испитот.
(2) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за
брокер се полага писмено по електронски пат со одговарање на определен број на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.
(3) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за
брокер содржи вкупно 45 прашања односно по 5 прашања по секој од предметите од кои се состои Првиот
дел на стручниот испит за брокер.
(4) Секое прашање се состои од 5 понудени опции
за заокружување од кои една опција е точна, две се
слични и две не се точни.
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(5) Секој точен одговор на прашање се бодува со 2
(два) поени, сличните и неточните одговори одговори
не се бодуваат.
(6) Кандидатот го положил првиот (теоретски) дел
од стручниот испит за брокер доколку постигнал најмалку 70% од вкупниот број поени односно доколку
постигнал најмалку 63 поени.
(7) На кандидатот за време на полагање на првиот
(теоретски) дел од стручниот испит за брокер не му се
дозволува користење на закони ниту закони со коментари и објаснувања.
(8) Вкупното времетраење на првиот (теоретски)
дел од стручниот испит за брокер изнесува 120 минути.
(9) Резултатите од полагањето на првиот дел на
стручниот испит за брокер му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш
по неговото завршување.
Втор дел (практичен пример) од стручниот испит
за брокер
Член 9
(1) Вториот дел (практичен пример) од стручниот
испит за брокер се полага во рок од најмалку 15 дена
по успешно полагање на првиот (теоретски) дел од
стручниот испит за брокер.
(2) Кандидатот кој не го положил првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер не може да го
полага вториот дел (практичен пример) од стручниот
испит за брокер.
(3) Вториот дел (практичен пример) од стручниот
испит за брокер се полага писмено со проучување на 9
практични примери, по еден практичен пример од секој предмет. Секој практичен пример содржи 1 прашање со 5 понудени опции за заокружување од кои една
опција е точна, две се слични и две не се точни.
(4) Секој точен одговор на прашање се бодува со 10
(десет) поени, сличните и неточните одговори одговори не се бодуваат.
(5) Кандидатот го положил вториот дел (практичен
пример) од стручниот испит за брокер доколку постигнал најмалку 70% од вкупниот број поени, односно
доколку постигнал најмалку 63 поени.
(6) На кандидатот за време на полагање на вториот
дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер
му се дозволува единствено користење на закони (без
коментари и објаснувања) кои во електронска врзија се
наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот, калкулатор и пенкало.
(7) Вкупното времетраење на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер изнесува
120 минути.
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(8) Резултатите од полагањето на вториот (практичен пример) дел на стручниот испит за брокер му се
достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.
Член 10
(1) Се смета дека кандидатот го положил стручниот
испит за брокер доколку го положил првиот (теоретски) дел и вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер во рамки на едно полагање.
(2) Кандидатот кој не го положил стручниот испит
за брокер со првото полагање има право на две повторни полагања на стручниот испит во рок од шест месеци од денот на завршување на обуката.
(3) Кандидатот кој три пати едноподруго не го положил стручниот испит за брокер го губи правото на
повторно полагање на стручниот испит предвиден со
обуката.
(4) Лицата од став (3) на овој член имаат право на
пријавување на наредна обука, на начин и под услови
утврдени со овој правилник.
Комисија за спроведување на стручниот испит
за брокер
Член 11
(1) Комисијата за спроведување на стручниот испит
за брокер ја формира Советот на експерти на Агенцијата (во натамошниот текст: Комисија).
(2) Комисијата ги верификува прашањата за стручниот испит за брокер.
(3) Комисијата врши и ревизија и ажурирање на јавно достапната база на прашања за спроведување на
стручниот испит за брокер.
Постапка за спроведување на стручниот испит
за брокер
Член 12
(1) Кандидатот на кој што со решение му е одобрено барање за полагање на стручниот испиот за брокер,
преку веб страницата на Агенцијата и Јавниот радиодифузен сервис се известува за времето и местото на
полагање на стручниот испит за брокер најдоцна во
рок од 8 дена пред полагање на стручниот испит за
брокер.
(2) На кандидатот на кој што со решение му е одобрено барање за полагање на стручниот испиот за брокер мора да му се овозожи да го полага стручниот испит за брокер во првиот нареден термин од денот на
одобреното барање за полагање на стручниот испит за
брокер.
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Член 13
(1) Стручниот испит за брокер започнува во точно
определено време и истиот трае согласно времето утврдено во овој правилник.
(2) Каснење на испит може да се толерира но само
доколку од почеток на испитот не поминале повеќе од
10 минути од оправдани причини.
(3) Стручниот испит за брокер се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит за брокер со материјално техничка
и информатичка опрема, интернет врска и опрема за
снимање на полагањето.
(4) Полагањето на стручниот испит за брокер се
снима и во живо се емитува на веб страницата на
Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето
се прекине, снимката од целиот испит се поставува на
веб страницата на Агенцијата.
(5) Во просторијата за полагање на стручниот испит за брокер, за време на полагање на испитот се присутни двајца овластени претставници од Агенцијата,
членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за брокер, еден претставникод Министерството за финансии, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и еден
информатичар предложен од Министерството за информатичко општество и администрација.
(6) Просторот и условите за одржување на стручниот испит за брокер ги обезбедува посебно правно лице
со кое Агенцијата склучила договор а кое што ги исполнува просторните услови и материјално техничката
и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот кои ги пропишува Агенцијата.
Член 14
(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит за брокер, овластениот претставник од Агенцијата
го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта или патна исправа.
(2) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за брокер не му се дозволува користење на
мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.
(3) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за брокер не му се дозволува да контактира
со други кандидати или лица освен со информатичарот
одМинистерство за информатичко општество и администрација, во случај доколку има технички проблем
со компјутерот.
(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат
отстранети за пет минути стручниот испит за брокер
продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок
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стручниот испит за брокер само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од
денот на прекинувањето на стручниот испит за брокер.
(5) Ако има проблеми со повеќе од пет комјутери и
ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути
стручниот испит за брокер се прекинува за сите кандидати што го полагаат стручниот испит за брокер и ќе се
одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит за брокер.
(6) Доколку кандидатот при полагањето на стручниот испит за брокер постапува спротивно од став (2) и
став (3) на овој член, нема да му се дозволи натамошно
полагање на стручниот испит за брокер во таа испитна
сесија.
(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, се смета
дека кандидатот не го положил стручниот испит за
брокер и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит за брокер.
(8) Лицата од член 13 став (5) од овој Правилник, за
време на полагањето на стручниот испит за брокер не
смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во
непосредна близина на кандидатот кој го полага стручниот испит за брокер, освен во случај на отстранување
на технички проблем кога не смеат да се задржуваат
подолго од пет минути.
Член 15
(1) На денот на полагањето на стручниот испит за
брокер претставникот на Агенцијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се
одобрува пристап во електронскиот систем.
(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за стручниот испит за брокер,
компјутерски генериран, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем, од
јавно достапната база на прашања.
(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит за
брокер содржат упатство за начинот на решавање на
истиот за кое претставникот на Агенцијата дава појаснување пред да започне полагањето на стручниот испит за брокер.
(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот
испит за брокер не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од
испитот, односно практичниот пример и прашања
и/или задачи за вториот дел од испитот во една сесија
за повеќе од еден кандидат.
Член 16
(1) Во случај на спреченост на спроведување на
првиот или вториот дел од стручниот испит за брокер
поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем полагањето на стручниот испит за брокер се прекинува.
(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член ќе
се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на
стручниот испит за брокер истиот продолжува веднаш
по нивното отстранување.
(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не
се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член стручниот испит за брокер се презакажува за друг термин.
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Член 17
(1) По завршување на стручниот испит за брокер,
Комисијата составува записник.
(2) Записникот го потпишуваат членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за брокер
кои присуствувале на спроведување на стручниот испит за брокер.
Објавување на резултати
Член 18
Агенцијата во рок од 5 дена од денот на полагање
на вториот дел од стручниот испит за брокер на својата веб страница објавува список на кандидати кои го
положиле стручниот испит за брокер.
Уверение за положен стручен испит за вршење
осигурително брокерски работи
Член 19
(1) На кандидатот кој успешно го положил стручниот испит за брокерАгенцијата му издава Уверение за
положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи во рок од 15 дена од денот кога е утврдено дека стручниот испит за брокер е положен.
(2) Уверението за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи содржи:
1. Полно име и презиме на кандидатот;
2. Година и место на раѓање на кандидатот;
3. Датумот на полагање на стручниот испит за брокер;
4. Број и датум на издавање на Уверението за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски
работи; и
5. Име, презиме и потпис на Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.
Преодни и завршни одредби
Член 20
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
(2) Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за спроведување на обука за вршење осигурително брокерски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2015 и 16/2017) и Правилникот
за начинот и постапката за спроведување на стручен
испит за вршење осигурително брокерски работи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.118/2014 и 16/2017).
Бр. 02-263/5
25 февруари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.
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749.
Врз основа на член 158-s точка 1), член 154-г, член
154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став
(3), член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154ќ став (2) од Законот за супервизија на осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011,
188/2013,
43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015,
23/2016, 83/2018 и 198/2018), Советот на eксперти на
Агенцијата за супервизија на осигурување на седница
одржана на ден 25.2.2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА
СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА
ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Објавување на времето и местото на спроведување
на обука и полагање на стручен испит за застапник
Член 3
(1) Обуката и стручниот испит за застапник се
спроведува врз основа на констатирана потреба, но најмалку еднаш годишно.
(2) Агенцијата може да не ја спроведе обуката и
стручниот испит за застапник доколку не се пријават
најмалку 5 (пет) кандидати.
(3) Времето и местото на спроведување на обуката
и полагање на стручниот испит за застапник преку оглас се објавува на веб-страница на Агенцијата и во
еден дневен весник кој излегува на целата територија
на Република Македонија.
Начин на спроведување на обука за полагање на
стручен испит за застапник

Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање
на стручен испит за вршење работи на застапување во
осигурување (во понатамошниот текст: стручен испит
за застапник), начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, бројот и тежината на прашањата од
првиот и вториот дел од стручниот испит, начинот на
формирање и работење на Комисијата за спроведување
на стручен испит за застапник како и формата и содржината на уверението за положен стручен испит за
застапник.
Организација на обука и стручен испит
за застапник
Член 2
(1) Обука и стручен испит за застапник организира
и спроведува Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Агенција).
(2) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши
Агенцијата за што Советот на експерти на Агенцијата
определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот
испит.
(3) Стручниот испит за застапник технички го спроведува правно лице избрано од Агенцијата.

Член 4
(1) Обуката за полагање на стручниот испит за застапник се спроведува согласно Наставна програма за
полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување која ја утврдува Агенцијата и
во која се содржани градивото, прописите и литературата.
(2) Обуката за полагање на стручниот испит за застапник е со фонд од вкупно 18 наставни часа.
Едукатори
Член 5
(1) Обуката за полагање на стручен испит за застапник ја спроведуваат предавачи (едукатори) ангажирани
од страна на Агенцијата а кои имаат универзитетско
образование и работно искуство од десет години во соодветната област за која ќе држат предавања.
(2) Во спроведување на обуката за полагање на
стручен испит за застапник, може да учествуваат и
признати стручњаци од праксата, од земјата и странство.
(3) За избор на предавачи (едукатори), Агенцијата
објавува покана за доставување на понуди на својата
веб страница и на страницата на електронскиот систем
за јавни набавки.
(4) Изборот на предавачи (едукатори) го врши
Агенцијата, врз основа на критериумите утврдени од
страна на Советот на експерти и објавени во поканата
за доставување на понуди.
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(5) Списокот на избрани едуктори се објавува на
веб страницата на Агенцијата.
(6) Едукаторите имаат обврска да реализираат обука (предавање) по предметниот модул за кој се избрани
од страна на Агенцијата а согласно Наставната програма за полагање на стручен испит за застапник.
(7) Едукаторите се должни да ја одржат обуката
(предавањата) според распоред утврден од страна на
Агенцијата.
(8) Едукаторите се должни да подготват листа на
испитни прашања и нивни одговори и практични примери и нивни одговори согласно критериумите утврдени во закон, истите да ги внесат во единствениот електронски систем за полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето од соодветниот модул и да ги достават во писмена форма до
Агенцијата во рок определен од Агенцијата.
Услови за учество на обука и полагање на стручен
испит за застапник
Член 6
(1) Право на учество на обука и полагање на стручен испит за застапник имаат кандидати кои имаат завршено најмалку средно образование.
(2) Кандидатот до Агенцијата, во рок утврден во огласот за спроведување на обука и стручен испит за застапник, поднесува пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник на образец “Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за
застапник (Образец П-ОСИЗ)” кој е даден во Прилог 1
од овој правилник и е негов составен дел, заедно со
следната документација:
1. Копија од документ за лична идентификација;
2. Диплома или Уверение за завршено средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија – во оригинал или нотарски заверена
копија и
3. Доказ за платен надоместок за учество на обука и
полагање на стручен испит за застапник согласно Тарифникот на Агенцијата.
(3) Доколку кандидатот школувањето го завршил
во странство потребно е кон пријавата да достави Диплома/Уверение за завршено средно образование или
друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во странство заедно со
документ за признавање на странска средношколска
или универзитетска квалификација издадена од страна
на надлежна институција во Република Македонија.
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(4) Доколку личното име и презиме на лицето на
документот од став (2) точка 1 не е идентично со личното име и презиме на лицето наведено во документот
од став (2) точка 2, потребно е кон пријавата лицето да
приложи и извод од матична канига на венчани односно решение за промена на личното име односно презиме.
(5) На кандидатите кои ги исполнуваат условите за
учество на обука и полагање на стручен испит за застапник, Агенцијата им издава решение за исполнување
на условите за учество на обука и полагање на стручен
испит за застапник.
Стручен испит за застапник
Член 7
(1) Стручниот испит за застапник се состои од два
дела:
1) Прв дел (теоретски дел) со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите; и
2) Втор дел (практичен пример) со кој се проверува
способноста за примена на законите во практиката.
(2) Првиот дел од стручниот испит за застапник се
полага по предметите:
1.1 Основи на управување со ризик и осигурување
1.2 Законска регулатива од областа на осигурување
1.3 Трговско и облигационо право
1.4 Застапување во осигурување и етички кодекс
1.5 Осигурување на живот и
1.6 Неживотно осигурување.
(3) Вториот дел од стручниот испит за застапник се
состои од:
1) Практичен пример;
2) Прашања кои кандидатот треба да ги одговори
врз основа на практичниот пример.
(4) Вториот дел од стручниот испит за застапник се
полага за сите предмети од првиот дел од стручниот
испит за застапник.
(5) Деталната содржина на секој од предметите од
првиот дел на стручниот испит за застапник е разработена во Наставната програма за полагање на стручен
испит за застапник и во истата се содржани градивото,
прописите и литературата.
(6) Наставната програма за полагање на стручниот
испит за застапник Агенцијата ја објавува на нејзината
веб страна.

28 февруари 2019

Прв (теоретски) дел од стручниот испит
за застапник
Член 8
(1) Стручниот испит за застапник започнува со полагање на првиот (теоретски) дел од испитот.
(2) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за
застапник се полага писмено по електронски пат со одговарање на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.
(3) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за
застапник содржи вкупно 30 прашања односно по 5
прашања за секој од предметите од кои се состои Првиот дел на стручниот испит за застапник.
(4) Секое прашање се состои од 5 понудени опции
на одговори за заокружување од кои една опција е
точна, две се слични и две не се точни.
(5) Секој точен одговор на прашање се бодува со
1(еден) поен, сличните и неточните одговори одговори
не се бодуваат.
(6) Кандидатот го положил првиот (теоретски) дел
од стручниот испит за застапник доколку постигнал
најмалку 70% од вкупниот број поени односно доколку
постигнал најмалку 21 поен.
(7) На кандидатот за време на полагање на првиот
(теоретски) дел од стручниот испит за застапник не му
се дозволува користење на закони ниту закони со коментари и објаснувања.
(8) Вкупното времетраење на првиот (теоретски)
дел од стручниот испит за застапник изнесува 120 минути.
(9) Резултатите од полагањето на првиот дел на
стручниот испит за застапник му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.
Втор дел (практичен пример) од стручниот испит
за застапник
Член 9
(1) Вториот дел (практичен пример) од стручниот
испит за застапник се полага во рок од најмалку 15 дена по успешно полагање на првиот (теоретски) дел од
стручниот испит.
(2) Кандидатот кој не го положил првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник не може да го
полага вториот дел (практичен пример) од стручниот
испит за застапник.
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(3) Вториот дел (практичен пример) од стручниот
испит за застапник се полага писмено со проучување
на 6 практични примери, по еден практичен пример од
секој предмет. Секој практичен пример содржи 1 прашање со 5 понудени опции за заокружување од кои една опција е точна, две се слични и две не се точни.
(4) Секој точен одговор на прашање се бодува со 5
(пет) поени, сличните и неточните одговори одговори
не се бодуваат.
(5) Кандидатот го положил вториот дел (практичен
пример) од стручниот испит за застапник доколку постигнал најмалку 70% од вкупниот број поени односно
доколку постигнал најмалку 21 поен.
(6) На кандидатот за време на полагање на вториот
дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник му се дозволува единствено користење на закони
(без коментари и објаснувања) кои во електронска
врзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го
полага испитот, калкулатор и пенкало.
(7) Вкупното времетраење на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник изнесува
120 минути.
(8) Резултатите од полагањето на вториот (практичен пример) дел на стручниот испит за застапник му се
достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.
Член 10
(1) Се смета дека кандидатот го положил стручниот
испит за застапник доколку го положил првиот (теоретски) дел и вториот дел (практичен пример) од
стручниот испит за застапник во рамки на едно полагање.
(2) Кандидатот кој не го положил стручниот испит
за застапник со првото полагање има право на две повторни полагања на стручниот испит во рок од шест месеци од денот на завршување на обуката.
(3) Кандидатот кој три пати едноподруго не го положил стручниот испит за застапник го губи правото
на повторно полагање на стручниот испит предвиден
со обуката.
(4) Лицата од став (3) на овој член имаат право на
пријавување на наредна обука, на начин и под услови
утврдени со овој правилник.
Комисија за спроведување на стручниот испит
за застапник
Член 11
(1) Комисијата за спроведување на стручниот испит
за застапник ја формира Советот на експерти на
Агенцијата (во натамошниот текст: Комисија).
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(2) Комисијата ги верификува прашањата за стручниот испит за застапник.
(3) Комисијата врши и ревизија и ажурирање на јавно достапната база на прашања за спроведување на
стручниот испит за застапник.
Постапка за спроведување на стручниот испит
за застапник
Член 12
(1) Кандидатот на кој што со решение му е одобрено барање за полагање на стручниот испиот за застапник во осигурување, преку веб страницата на Агенцијата и Јавниот радиодифузен сервис се известува за времето и местото на полагање на стручниот испит за застапник најдоцна во рок од 8 дена пред полагање на
стручниот испит за застапник.
(2) На кандидатот на кој што со решение му е
одобрено барање за полагање на стручниот испиот за
застапник во осигурување мора да му се овозожи да го
полага стручниот испит за застапник во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање
на стручниот испит за застапник.
Член 13
(1) Стручниот испит за застапник започнува во точно определено време и истиот трае согласно времето
утврдено во овој правилник.
(2) Каснење на испит може да се толерира но само
доколку од почеток на испитот не поминале повеќе од
10 минути од оправдани причини.
(3) Стручниот испит за застапник се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит за застапник со материјално
техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.
(4) Полагањето на стручниот испит за застапник се
снима и во живо се емитува на веб страницата на
Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето
се прекине, снимката од целиот испит се поставува на
веб страницата на Агенцијата.
(5) Во просторијата за полагање на стручниот испит за застапник, за време на полагање на испитот се
присутни двајца овластени претставници од Агенцијата, членовите на Комисијата за спроведување на
стручниот испит за застапник, еден претставник од
Министерството за финансии, еден претставник од
Владата на Република Македонија на предлог на
Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и еден информатичар предложен од
Министерството за информатичко општество и администрација.
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(6) Просторот и условите за одржување на стручниот испит за застапник ги обезбедува посебно правно
лице со кое Агенцијата склучила договор а кое што ги
исполнува просторните услови и материјално техничката и информатичката опременост на просториите за
полагање на испитот кои ги пропишува Агенцијата.
Член 14
(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит за застапник, овластениот претставник од Агенцијата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на
лична карта или патна исправа.
(2) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за застапник не му се дозволува користење
на мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и
други технички и информатички средства, претходно
подготвени предмети и слично.
(3) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за застапник не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичаротод Министерство за информатичко општество и
администрација, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.
(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат
отстранети за пет минути стручниот испит за застапник
продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок
стручниот испит за застапник само за тој кандидат се
прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена
од денот на прекинувањето на стручниот испит за застапник.
(5) Ако има проблеми со повеќе од пет комјутери и
ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути
стручниот испит за застапник се прекинува за сите кандидати што го полагаат стручниот испит за застапник и
ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на
прекинувањето на стручниот испит за застапник.
(6) Доколку кандидатот при полагањето на стручниот испит за застапник постапува спротивно од став
(2) и став (3)на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на стручниот испит за застапник во
таа испитна сесија.
(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, се смета
дека кандидатот не го положил стручниот испит за застапник и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит за застапник.
(8) Лицата од член 13 став (5) од овој Правилник, за
време на полагањето на стручниот испит за застапник
не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во
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непосредна близина на кандидатот кој го полага стручниот испит за застапник, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржуваат подолго од пет минути.
Член 15
(1) На денот на полагањето на стручниот испит за
застапник претставникот на Агенцијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се
одобрува пристап во електронскиот систем.
(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за стручниот испит за застапник,
компјутерски генериран, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем, од
јавно достапната база на прашања.
(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит за застапник содржат упатство за начинот на решавање на
истиот за кое претставникот на Агенцијата дава појаснување пред да започне полагањето на стручниот испит за застапник.
(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот
испит за застапник не може да дозволи постоење на
идентична содржина на електронски тест за првиот дел
од испитот, односно практичниот пример и прашања
и/или задачи за вториот дел од испитот во една сесија
за повеќе од еден кандидат.
Член 16
(1) Во случај на спреченост на спроведување на
првиот или вториот дел од стручниот испит за застапник поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем
полагањето на стручниот испит за застапник се прекинува.
(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член ќе
се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на
стручниот испит за застапник истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.
(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не
се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член стручниот испит за застапник се презакажува за друг термин.

Член 17
(1) По завршување на стручниот испит за застапник, Комисијата составува записник.
(2) Записникот го потпишуваат членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за застапник кои присуствувале на спроведување на стручниот
испит за застапник.
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Објавување на резултати
Член 18
Агенцијата во рок од 5 дена од денот на полагање
на вториот дел од стручниот испит за застапник на својата веб страница објавува список на кандидати кои го
положиле стручниот испит за застапник.
Уверение за положен стручен испит за вршење
работи на застапување во осигурување
Член 19
(1) На кандидатот кој успешно го положил стручниот испит за застапник, Агенцијата му издава Уверение
за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување во рок од 15 дена од денот кога
е утврдено дека стручниот испит за застапник е положен.
(2) Уверението за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување содржи:
1. Полно име и презиме на кандидатот;
2. Година и место на раѓање на кандидатот;
3. Датумот на полагање на стручниот испит за застапник;
4. Број и датум на издавање на Уверението за положен стручен за вршење работи на застапување во осигурување и
5. Име, презиме и потпис на Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.
Преодни и завршни одредби
Член 20
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
(2) Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за спроведување на обука за вршење работи
на застапување во осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 24/2015 и 16/2017) и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на
стручен испит за вршење работи на застапување во
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2014 и 16/2017).
Бр. 02-263/6
25 февруари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.
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ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
750.
Врз основа на член 33 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување (Сл. весник на РСМ
бр.98/2012; 166/2012; 15/2013; 170/2013; 43/2014;
44/2014; 97/2014; 113/2014; 160/2014, 188/2014, 20/15,
61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16,
27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18) и Соопштението на Државниот завод за статистика за исплатената плата по вработен во Република Северна Македонија бр.4.1.19.16 од 20.02.2019 година, Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Северна
Македонија ги утврдува и објавува
ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ
КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ПЕНЗИСКА ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД
2018 ГОДИНА, ЗА ПЕНЗИИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2019
ГОДИНА
1. Платите остварени од 1970 до 2018 година што
се земаат за утврдување на пензиската основа се
пресметуваат според просечната плата на вработените
во Републиката од 2018 година, како последна календарска година што и предходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите
на сите вработени во Републиката, и тоа:
Година
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Просечна плата
0,001136
0,001366
0,001625
0,001872
0,002400
0,003013
0,003435
0,004087
0,004902
0,005775
0,006945
0,008817
0,011259
0,014076
0,019542
0,032821
0,066730
0,133917
0,359726
6,420000
38,54
77,85
764,00
4.854,00
9.009,00
9.373,00
9.445,00
9.469,00
9.623,00
9.754,00
9.942,00
10.552,00
11.279,00
11.824,00
12.293,00
12.597,00

Коефициенти
21.369.718,3099
17.771.595,9004
14.939.076,9231
12.967.948,7179
10.115.000,0000
8.057.085,9608
7.067.248,9083
5.939.809,1510
4.952.264,3819
4.203.636,3636
3.495.464,3629
2.753.317,4549
2.156.141,7533
1.724.637,6812
1.242.247,4670
739.648,3958
363.794,3953
181.276,4623
67.484,6967
3.781,3084
629,8910
311,8304
31,7749
5,0012
2,6946
2,5900
2,5702
2,5637
2,5227
2,4888
2,4418
2,3006
2,1523
2,0531
1,9748
1,9271

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

13.517,00
14.584,00
16.096,00
19.957,00
20.553,00
20.847,00
20.902,00
21.145,00
21.394,00
21.906,00
22.342,00
22.928,00
24.276,00

1,7960
1,6646
1,5082
1,2164
1,1811
1,1645
1,1614
1,1481
1,1347
1,1082
1,0866
1,0588
1,0000

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка
1 на ова известување, а согласно членот 37 став 3 од
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се
сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент
1,0583.
Бр. 02-1093/1
22 февруари 2019 година
Директор,
Скопје
Шаип Зенели, с.р.
__________
751.
Врз основа на член 21 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување ("Сл.весник на РСМ"бр.
98/2012; 166/2012; 15/2013; 170/2013; 43/2014; 44/2014;
97/2014; 113/2014; 160/2014, 188/2014,20/15, 61/15,
97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16 , 27/16,
120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18) и Соопштението
на Државниот завод за статистика за исплатена просечна бруто плата по вработен во Република Северна Македонија број 4.1.19.16 од 20.02.2019 година, Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Северна
Македонија, ја утврдува и објавува
ВИСИНАТА
НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ
ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ПО 1
ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ
ВО 2019 ГОДИНА
1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според
стручната подготовка изнесува:
- за висока стручна подготовка...... 22.684,00 денари
- за виша стручна подготовка или подготовка за висококвалификуван работник ................18.927,00 денари
- за средна стручна подготовка или подготовка за
квалификуван работник ....................... 17.173,00 денари
- за стручна подготовка на полуквалификуван работник односно нижа стручна подготовка........
15.153,00 денари
- за осигуреници и лица без стручна подготовка................... 14.605,00 денари
2. Износите од точката 1 на ова известување се смета како просечна плата остварена во 2018 година и служи за утврдување на пензиската основа на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата, а кои право на пензија остваруваат во 2019 година.
Бр. 02-1093/2
22 февруари 2019 година
Скопје

Директор,
Шаип Зенели, с.р.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
752.
Врз основа на член 105 став 5 и 6 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 17 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Кривогаштани („Службен гласник на Општина Кривогаштани“ бр. 3/11, 17/14, 10/16 и 14/16), согласно
Мислењето на Министерство за труд и социјална политика бр. 11-114859/2 од 12.12.2018 година, Советот на
Општина Кривогаштани на седницата, одржана на ден 18.02.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ
ЈАГОТКА С. ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ
Член 1
Со оваа Одлука престанува да работи Јавната установа за деца-Центар за ран детски развој ЈАГОТКА с.
Обршани Кривогаштани, од причина што престанала потребата и условите за вршење на дејноста за која истата била основана, а по претходно прибавено мислење од Министерството за труд и социјална политика.
Член 2
Јавната установа за деца - Центар за ран детски развој ЈАГОТКА с. Обршани, Општина Кривогаштани
престанува да работи поради потреба од целодневно згрижување на деца од предучилишна возраст, а по претходно прибавено мислење од Министерството за труд и социјална политика.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Кривогаштани“.
Бр. 08-251/8
18 февруари 2019 година
Скопје

Општина Кривогаштани
Претседател на Совет,
Зоран Кочоски, с.р.
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contact@slvesnik.com.mk
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Декларации, заеднички позиции и демарши на
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1.
Врз основа на член 7 став (1) од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македонија”
бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 февруари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/1610 НА
СОВЕТОТ ОД 25 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/573/ЗНБП ЗА
РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ВОДСТВОТО НА ТРАНСНИСТРИСКИОТ РЕГИОН ВО РЕПУБЛИКА
МОЛДАВИЈА
Член 1
Со оваа одлука се воведува рестриктивна мерка согласно Одлуката (ЗНБП) на 2018/1610 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против водството на Транснистрискиот регион во Република Молдавија.
Член 2
Оваа одлука се однесува на рестриктивна мерка забрана за влез во Република Северна Македонија.
Член 3
Се определуваат Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи за надлежни
органи за спроведување на рестриктивната мерка.
Член 4
Одлуката (ЗНБП) 2018/1610 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против водството на Транснистрискиот регион во Република Молдавија во оригинал на
англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.
Член 5
Рестриктивната мерка против водството на Транснистрискиот регион во Република Молдавија ќе се применува до 31 октомври 2019 година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 45-985/1
19 февруари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2.
Врз основа на член 7 став (1) од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македонија“
бр.190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 февруари 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/1611 НА
СОВЕТОТ ОД 25 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ЗА
РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1611 на Советот од 25
октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република
Гвинеја.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.
Член 3
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за
економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за
финансии- Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.
Член 4
Одлуката (ЗНБП) 2018/1611 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката
2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја, во оригинал на англиски и во превод на
македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.
Член 5
Рестриктивните мерки против Република Гвинеја ќе се применуваат до 27 октомври 2019 година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
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3.
Врз основа на член 7 став (1) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија”
бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 февруари 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/1612 НА СОВЕТОТ
ОД 25 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1763 ЗА РЕСТРИКТИВНИ
МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО БУРУНДИ
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1612 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата
во Бурунди.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки,
- забрана за влез во Република Северна Македонија.
Член 3
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии и Министерството за финансии - Управа за финансисико разузнавање за надлежни органи за спроведување на
рестриктивните мерки.
Член 4
Одлуката (ЗНБП) 2018/1612 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП)
2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 5
Рестриктивните мерки во однос на состојбата во Бурунди ќе се применуваат до 31 октомври 2019 година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
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