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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2831.
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,

2832.
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 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
– ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар - патничко моторно возило марка
Mercedes Benz, тип 210 – 017 Е 290 Turbo diesel, со
број на шасија SK141212/12, со број на мотор OM
602.982 10 029528, година на производство 1998, со регистарска ознака SK 9313 AC, сила на моторот 95 КW,

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
движна ствар - агрегат за стартување на хеликоптер,
тип HOUCHIN, модел C690, сериски број 101642 и регистарски број C77-126.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
времено користење за период од дванаесет месеци од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука без надомест, на Министерството за внатрешни работи.

работна зафатнина на моторот во cm3 2874, со боја на
каросеријата ЦРНА – 20.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Општа болница – Охрид.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница – Охрид со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5919/1

Заменик на претседателот

3 октомври 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата
и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6141/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2833.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
3 октомври 2017 година, донесе

10 октомври 2017

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ОХРИД
1. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом
- Охрид, се именува Лидија Маркоска - Заричин.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6374/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2834.
Врз основа на член 55 од Законот за здравственото
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014,
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015,
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015,
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана
на 3 октомври 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1. За вршители на должност членови на Управниот
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, се именуваат:
- проф. д-р Ненад Гавриловиќ
- Назми Ејупи
- Љубиша Каранфиловски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6375/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Бр. 144 - Стр. 3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2835.
Врз основа на член 57-a став (5) од Законот за евиденциите од областа на трудот („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 16/04, 102/08, 17/11, 166/12
и 147/15), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ
ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.
Член 2
Мандатниот платен налог за работодавач е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог
од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Мандатниот платен налог за одговорно лице во
правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог
од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 08-5317/1

Министер за труд

27 септември 2017 година

и социјална политика,

Скопје

Мила Царовска, с.р.

Стр. 4 - Бр. 144

10 октомври 2017

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 144

10 октомври 2017

2836.
Врз основа на член 57-a став (5) од Законот за евиденциите од областа на трудот („Службен весник на Република Македонија“ број 16/04, 102/08, 17/11, 166/12 и 147/15), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за работодавач e отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 08-5318/1
27 септември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 144

10 октомври 2017

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 9

2837.
Врз основа на член 19-д став (4) од Законот за агенциите за привремени вработувања („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 49/06, 102/08, 145/10, 136/11, 13/13, 38/14, 98/15, 147/15 и 27/16), министерот за
труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за агенција за привремени вработувања е отпечатен на хартија со бела боја во
А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за работодавач корисник е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-5319/1

Министер за труд

27 септември 2017 година

и социјална политика,

Скопје

Мила Царовска, с.р.

Стр. 10 - Бр. 144

10 октомври 2017

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 144

10 октомври 2017

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 144

10 октомври 2017

2838.
Врз основа на член 100-в став (4) од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07,
102/08, 161/08, 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, 27/16
и 119/16), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.
Член 2
Мандатниот платен налог за службено лице во Агенцијата е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Мандатниот платен налог за одговорно лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-5320/1

Министер за труд

27 септември 2017 година

и социјална политика,

Скопје

Мила Царовска, с.р.

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 144

10 октомври 2017

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 144

10 октомври 2017

2839.
Врз основа на член 100-в став (4) од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07,
102/08, 161/08, 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,
27/16 и 119/16), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за работодавач-правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за работодавач-физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.
2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-5321/1

Министер за труд

27 септември 2017 година

и социјална политика,

Скопје

Мила Царовска, с.р.

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 144

10 октомври 2017

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 144

10 октомври 2017

2840.
Врз основа на член 39-a став (4) од Законот за европски работнички совет („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 6/12 и 147/15), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со пристапувањето на Република Македонија во Европската
унија.
Бр. 08-5322/1

Министер за труд

27 септември 2017 година

и социјална политика,

Скопје

Мила Царовска, с.р.

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 144

10 октомври 2017

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 25

2841.
Врз основа на член 12-a став (6) од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09,
97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за работодавач е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-5323/1

Министер за труд

27 септември 2017 година

и социјална политика,

Скопје

Мила Царовска, с.р.

Стр. 26 - Бр. 144

10 октомври 2017

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 144

10 октомври 2017

10 октомври 2017

Бр. 144 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 144

10 октомври 2017

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2842.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
107/2005), член 42, 43 и 48 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и
член 47 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“
бр.150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од
Законот за Судскиот совет на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010,
100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член 26 став 3 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015), Судскиот совет на Република Македонија на 264-та седница одржана на ден 4.10.2017 година, ја донесе следната
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
СУД КИЧЕВО
За судии поротници на Основен суд Кичево се избрани:
1. Шпреса Јусуфи
2. Силвана Петкоска и
3. Драган Сиљаноски.
Оваа одлука влегува во сила од 4.10.2017 година.
Бр. 02-1333/1
5 октомври 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

2843.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 4.10.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
Се констатира престанок на судиската функција на
Живка Ивановска, судија на Основниот суд Куманово,
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 4.10.2017 година.
Бр. 02-1336/1
5 октомври 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД
АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ
2845.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/05, 70/06, 81/08,
47/11, 135/11, 112/14 и 145/15), Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност на седницата одржана на 14.07.2017 година ја донесе следната
ТАРИФА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ НА
ТРЕТИ ЛИЦА
Член 1
Во Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети
предизвикани на трети лица, во членот 1 во став (1) по
зборот „моторни“ се додаваат зборовите: „и приклучни“.
Во ставот (2) по зборот „моторните“ се додаваат
зборовите: „и приклучните“.
Член 2
Во членот 3 во став (1) зборовите: „бруто премија“
се заменуваат со зборовите: „осигуреникот, e бруто
премија која“.
Во ставот (4) зборовите: „бр. 19-2573/1 од 7.6.2006
година“ се заменуваат со зборовите: „објавена во
„Службен весник на Република Македонија“
бр.115/2008 на 12.09.2008 година,“.

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

Член 3
Во членот 6 во став (1) зборот „Возилата“ се заменува со зборовите: „Домашни моторни возила се и возилата“.
Во ставот (1) во алинеја 2 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка, а на крај од алинеја 3 се додава
точка и запирка и сврзникот „и“.
Во ставот (1) по алинејата 3 се додава нова алинеја
4 која гласи: „други возила со посебна регистрација, се
сметаат за домашни моторни возила“.
На крајот од став (1) зборовите: „и други возила со
посебна регистрација, се сметаат за домашни моторни
возила“ се бришат.

2844.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 4.10.2017 година, донесе

Член 4
Во членот 7 во став (1) зборот „моторните“ се заменува со зборовите: „моторни и приклучни“, а зборовите: „опфатени со Глава X на“ се заменуваат со зборовите: „предвидени со“.
Во ставот (2) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“.
Во ставот (3) во првата реченица по зборовите:
„Договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „осигуреникот“, а во втората реченица по зборовите:
„договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „осигуреникот“.

Р Е Ш Е Н И Е
Се констатира престанок на судиската функција на
Донка Затаракоска, судија на Основниот суд Струга,
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 4.10.2017 година.
Бр. 02-1335/1
5 октомври 2017 година
Скопје

10 октомври 2017

Во ставот (5) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“, а зборот „степени“ се заменува со зборот „степен“. По првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Во
случај на повеќе пријавени штети во рамки на еден
штетен настан (сообраќајна незгода), истите се сметаат
како една пријавена штета“.
Во ставот (7) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“.
По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:
„Правото на користење бонус или обврската за плаќање малус припаѓа на осигуреникот (сопственикот) на
моторното или приклучното возило. Во случај кога за
моторното или приклучното возило е склучен посебен
договор за користење (лизинг), правото на користење
бонус или обврската за плаќање малус припаѓа на корисникот на моторното или приклучното возило. Правото на користење бонус или обврската за плаќање малус се однесува и на корисници кои имаат склучено договори за користење (лизинг) на шест или повеќе возила.
Член 5
Во членот 8 став (1) се менува и гласи:
„На договорувачот на осигурувањето – осигуреникот кој во континуитет имал склучено осигурување за
шест или повеќе моторни возила и кај кого меродавниот технички резултат во изминатите три години на осигурување изнесува помалку од 80%, за следниот период на осигурување му се одобрува попуст (бонус) на
премијата во висина од една половина од разликата меѓу 80% и процентот на остварен меродавен технички
резултат, согласно следната формула:

каде:
П – Премија за следниот период на осигурување,
ОП – Основна премија, и
МТР – Меродавен технички резултат (во %).“
Ставот (3) се менува и гласи:
„На договорувачот на осигурувањето – осигуреникот кој имал склучено осигурување за шест или
повеќе моторни возила и кај кого меродавниот технички резултат во изминатата година на осигурување изнесува повеќе од 120%, за следниот период на
осигурување му се пресметува доплаток (малус) на
премијата во висина од една половина од разликата
меѓу процентот на остварен меродавен технички резултат и 120%, при што доплатокот не може да изнесува повеќе од 100% од основната премија, согласно
следната формула:

Бр. 144 - Стр. 31

Во алинеја 2 зборот „која“ се заменува со зборовите: „- осигуреникот, кој“, а зборовите: „на повеќе од 5
возила“ се заменуваат со зборовите: „за шест или повеќе возила“.
Во алинеја 3 зборовите: „договарувачот на осигурувањето“ се заменуваат со зборовите: „договорувачот на
осигурувањето – осигуреникот“.
Член 6
Се додава нов член 8-а кој гласи:
„Меродавниот технички резултат се пресметува со
следната формула:

каде:
МТР – Меродавен технички резултат (во %),
ЛШ – Износ на ликвидирани штети во пресметковниот период,
РКПП – Резерва за пријавени штети на крајот од
пресметковниот период,
РППП – Резерва за пријавени штети на почетокот
од пресметковниот период, и
ПТП – Полисирана техничка премија за сите возила
од флотата во пресметковниот период.“
Член 7
Во насловот на делот V зборовите: „ДОГОВОРУВАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО“ се заменуват со зборот „ОСИГУРЕНИКОТ“.
Член 8
Во насловот на членот 9 зборот „договорувачот“ се
заменува со зборот „осигуреникот“.
Во членот 9 зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се заменуваат со зборот „осигуреникот“.
Во табелата зборот „договорувачот“ се заменува со
зборот „осигуреникот“.
Член 9
Во делот VII. ВИСИНА НА ОСИГУРИТЕЛНОТО
ПОКРИТИЕ, во член 12 став (2) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“.
Член 10
Членот 12 Пресметување на доплатоци и попусти
станува член 12-а.
Член 11
Во членот 18 став (3) зборовите: ,,Националното
Биро за осигурување“ се заменуваат со зборовите:
,,Владата на Република Македонија“.
Член 12
Оваа Тарифа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

каде:
П – Премија за следниот период на осигурување,
ОП – Основна премија, и
МТР – Меродавен технички резултат (во %).“
Во ставот (4) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“.
Во ставот (8) алинеја 1 се менува и гласи:
„На возилата што договорувачот на осигурување –
осигуреникот, ги набавил во тековната година на осигурување не се пренесува бонусот или малусот, се до
наредната година на осигурување кога и на тие возила
ќе започне да се пресметува бонусот или малусот како
за останатите возила од флотата.“

Комисија за осигурување од автомобилска
одговорност:
Министерство за финансии
Претседател,
Јордан Трајковски, с.р.
Министерство за финансии
Член,
Дејан Николовски, с.р.
Национално биро за осигурување
Член,
Трајче Латиновски, с.р.
Агенција за супервизија
на осигурувањето
14 јули 2017 година
Член,
Скопје
Зоран Стојановски, с.р.
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