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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1067. 

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-

донија―, бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 

72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 27.3.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАБОТА НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО  

ЗА ПЕРИОДОТ 1.1.2018 - 31.12.2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Co оваа одлука се одобрува Планот за работа на 

Агенцијата за храна и ветеринарство за периодот 

1.1.2018 - 31.12.2018 година, број 02-946/1 од 9.3.2018 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија―. 

 

Бр.44-1531/1 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1068. 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработу-

вањето 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, 

153/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 

154/15, 27/16, 119/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 27.3.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ПЛАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА 

РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРА-

БОТУВАЊЕ НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилни-

кот за изменување и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места во Агенцијата за 

вработување на Република Македонија бр.02-825 од 

9.3.2018 година, донесен од Управниот одбор на 

Агенцијата за вработување на Република Македонија, 

на седницата, одржана на ден 9.3.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија―. 

 

Бр. 44-2003/1 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

1069. 

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија― бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 27.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АД МАКЕ-

ДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА – СКОПЈЕ  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Генера-

лен секретаријат на Владата на Република Македонија 

му престанува користењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест, на АД Македонска 

информативна агенција – Скопје во државна сопстве-

ност. 

 

Член 3 

Генералниот секретар на Владата на Република Ма-

кедонија склучува договор со генералниот директор на 

АД Македонска информативна агенција – Скопје во 

државна сопственост, со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија―. 

 

Бр. 44-2038/1 Заменик на претседателот 

27 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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1070. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија― бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана 27.3.2018 го-

дина, донесе                                                                               

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО ЗА ИЗГРАДБА НА 

ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА  

Г2–ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

(ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИ-

ЈАЛИ, БЕТОНСКИ БЛОКОВИ, БЕТОНСКИ 

ПЛОЧКИ  ЗА ТРОТОАРИ) КО ВИНИЦА, ОПШТИНА 

ВИНИЦА 

  

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено за изградба на 

објекти со основна класа на намена  Г2–лесна и незага-

дувачка индустрија (производство на градежни матери-

јали, бетонски блокови, бетонски плочки за тротоари) 

КО Виница, општина Виница.  

                    

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 1370м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија‖.                 

 

Бр. 44-2178/1 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

1071. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија― бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана 27.3.2018 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИ-

ЦА СО  УСЛУЖЕН  ЦЕНТАР  КО  ГОРНО КОЊАРЕ  

ОПШТИНА КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на бензинска пумпна станица со услужен цен-

тар КО Горно Коњаре, Општина Куманово. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија―. 

 

Бр. 44-2190/1 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1072. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија― бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 27.3.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТОТ ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПО-

СТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ  

ЗА СУДИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на трајно користење на недвижни ствари на Сове-

тот за утврдување на факти и покренување на постапка 

за утврдување на одговоност за судија („Службен вес-

ник на Република Македонија‖ бр. 190/15). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија‖. 

 

Бр. 44-2496/1 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1073. 

Врз основа на член 120, ставови (1) и (9) од Законот 

за безбедност на храната („Службен весник  на  Репуб-

лика  Македонија―  бр.  157/10,  53/11,  1/12,  164/13,  

187/13,  43/14,  72/15, 129/15, 213/15 и 39/16),  Владата  

на  Република  Македонија, на седницата одржана на                          

27.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-

РАЊЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ  НА  НАЦИ-

ОНАЛЕН СОВЕТ ЗА  БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА И 

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

 

Член 1 

Во  Одлуката за формирање и начинот на работење 

на Национален совет за безбедност на храна и храна за 

животни („Службен весник на Република Македонија" 

бр. 190/15), во членот 2 во точката 1, зборовите „Абду-

лезел Догани― се заменуваат со зборовите „прим д-р 

Лидија Дамевска―. 

Во точката 7 зборовите „проф. д-р Среќко Ѓорѓиев-

ски― се заменуваат со зборовите „проф. д-р Соња Ср-

биновска―. 

Во точката 13 зборовите „Игор Деспотовски― се за-

менуваат со зборовите „Александар Диље―. 

Во точката 14 зборовите „д-р Александар Митов― 

се заменуваат со зборовите „д-р Ѓорѓи Трајковски―. 

Во точката 15 зборовите „проф. д-р Соња Лепит-

кова― се заменуваат со зборовите „Марија Дирлевска - 

Чалоска―. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник Република 

Македонија―. 

  

Бр. 44-2754/1 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1074. 

Врз основа на член 14 став (1) од Законот за стоков-

ните резерви („Службен весник на Република Македо-

нија― бр. 84/08, 77/09, 24/11 и 43/14), Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на 27.3.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ – МЕРКАН-

ТИЛНА ПЧЕНИЦА И  ЈАЧМЕН ЗА СТОЧНА ХРАНА 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на 7.193 тони меркантилна 

пченица и 5.506 тони јачмен за сточна храна од стоков-

ните резерви, заради обновување. 

Член 2 

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши поодделно по пат на електронско 

јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно 

наддавање со кој управува и оперира Министерството 

за финансии - Управа за имотно - правни работи, со 

проценета вредност утврдена согласно Процената од 

Бирото за судски вештачења бр.СВ V 36/18 од 1.3.2018 

година, во која е проценета вредноста на меркантилна-

та пченица на износ од 63.586.120,00 денари, односно 

8,84 ден./кг. и на јачменот за сточна храна на износ од 

52.031.700,00 денари, односно 9,45 ден./кг. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува проценетата вредност и истата изнесува 

8,84 ден./кг. за меркантилна пченица и 9,45 ден./кг. за 

јачмен за сточна храна.   
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Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната 

интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија―. 

 

Бр. 44-2923/1 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1075. 

Врз основа на член 58 став 2 и член 68 став 2 од За-

конот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија― бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 

39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 

192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 27.3.2018 година донесе                                                                                                                                   

 

О Д Л У К А 

ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ 

УСТАНОВИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КОЧАНИ И 

ОПШТАТА БОЛНИЦА КОЧАНИ ВО ЈАВНА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛ-

НИЦА СО ПРОШИРЕНА  ДЕЈНОСТ - КОЧАНИ  

 

Член 1 

Со оваа одлука јавните здравствени установи 

Здравствен дом Кочани со седиште во Кочани на 

ул.Милан Зечар бр. 21 и Општа болница Кочани со се-

диште во Кочани ул. Милан Зечар бр. 21 се спојуваат 

во Јавна здравствена установа Општа болница со про-

ширена дејност со седиште во Кочани, ул. Милан Зечар 

бр. 21, согласно Законот за здравствената заштита и 

Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен 

кадар за основање, почнување со работа и вршење на 

здравствена дејност во здравствени установи („Служ-

бен весник на Република Македонија― бр.91/13 и 

125/14).  

Јавната здравствена установа Општа болница со 

проширена дејност Кочани е правен следбеник на јав-

ните здравствени установи здравствен дом Кочани и 

општа болница Кочани. 

 

Член 2 

Дејноста на Јавната здравствена установа Општа 

болница со проширена дејност Кочани е: 

- вршење на болничка здравствена дејност која оп-

фаќа дијагностика, лекување, здравствена нега и аку-

шерска нега, медицинска рехабилитација и палијативна 

нега, која заради здравствената состојба на пациентот 

или видот на интервенцијата не е можно да се врши во 

амбулантската здравствена дејност  на секундарно ни-

во или со третман во центарот, домот за нега, односно 

домот на пациентот, 

- вршење на специјалистичко консултативна здрав-

ствена дејност на секундарно ниво за оние видови 

здравствена дејност за кои се врши болничка здрав-

ствена дејност,  

- итна медицинска помош и домашно лекување, ит-

на стоматолошка помош, превентивна здравствена 

заштита за предучилишни и училишни деца, полива-

лентна патронажа, стоматолошка заштита на деца до 

14 годишна возраст и здравствена статистика, како и  

- примарна здравствена зашита во рурални средини 

и примарна здравствена заштита за потребите на осуде-

ните и притворените лица сместени во казнено поправ-

ните  и воспитно поправните установи чии седишта се 

наоѓаат на подрачјето на здравствениот дом. 

 

Член 3 

За вршител на должноста директор на  Јавната 

здравствена установа Општа болница со проширена 

дејност Кочани се именува Александар Серафимов. 

 

Член 4 

Уписот на Јавната здравствена установа Општа 

болница со проширена дејност Кочани во Централниот 

регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок 

од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука. 

 

Член 5 

Со уписот во Централниот регистар на Република 

Македонија, Јавната здравствена установа Општа бол-

ница со проширена дејност Кочани, ги презема врабо-

тените, просторот, средствата и опремата, како и доку-

ментацијата и архивата од јавните здравствени устано-

ви од членот 1 став 1 од оваа одлука.  

 

Член 6 

Јавната здравствена установа Општа болница со 

проширена дејност Кочани продолжува да ги води по-

стапките пред надлежните судови, другите органи и 

постапките за јавни набавки и другите постапки започ-
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нати до денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

од јавните здравствени установи од членот 1 став 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 7 

Изборот на членовите на Управниот одбор на Јав-

ната здравствена установа Општа болница со прошире-

на дејност Кочани ќе се изврши во рок од 10 дена од 

денот на уписот во Централниот регистар на Република 

Македонија . 

Управниот одбор на Јавната здравствена установа 

Општа болница со проширена дејност Кочани ќе доне-

се одлука за распишување на јавен конкурс за именува-

ње на директор на установата во рок од 30 дена од де-

нот на изборот на неговите членови.  

 

Член 8 

Побарувањата и долговите и другите права и об-

врски направени до денот на влегување во сила на оваа 

одлука од јавните здравствени установи од членот 1 

став 1 од оваа одлука продолжува да ги побарува и да 

ги намирува Јавната здравствена установа Општа бол-

ница со проширена дејност Кочани. 

 

Член 9 

Статутот на Јавната здравствена установа Општа 

болница со проширена дејност Кочани ќе се донесе во 

рок од 30 дена од денот на изборот на членовите на 

Управниот одбор. 

До донесувањето на статутот и општите акти на 

Јавната здравствена установа Општа болница со про-

ширена дејност Кочани, ќе се применуваат статутите и 

општите акти на јавните здравствени установи од чле-

нот 1 став 1 од оваа одлука.  

 

Член 10 

Јавната здравствена установа Општа болница со 

проширена дејност Кочани средствата за работа ќе ги 

обезбедува од Фондот за здравственото осигурување 

на Македонија согласно Законот за здравственото оси-

гурување, како и од сопствени приходи. 

 

Член 11 

Со денот на уписот на Јавната здравствена установа 

Општа болница со проширена дејност Кочани во Цен-

тралниот регистар на Република Македонија, престану-

ваат јавните здравствени установи од членот 1 став 1 

на оваа одлука. 

Член 12 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија―. 

 

Бр.44-3095/1 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1076. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 6) и 7), а во 

врска со член 421 ставови (1) и (3) и член 427 од Зако-

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија― бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 

87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 

119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 

138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016) 

и во врска со член 7 став (1), член 9 став (2) и член 27 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

Република Македонија― бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016), Владата на Република 

Македонија во својство на Собрание на акционери на 

Акционерско друштво за вршење на енергетски дејнос-

ти Македонски енергетски ресурси Скопје, во државна 

сопственост, на седницата одржана на 27.3.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИ-

НА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ  

НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ 

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СО ВЛОГОВИ ПРЕКУ ИЗДАВА-

ЊЕ НА НОВИ АКЦИИ ОД ШЕСТТА ЕМИСИЈА  

ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

Фирма и седиште на издавачот 

 

Член 1 

Акционерското друштво за вршење на енергетски 

дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во 

државна сопственост, ЕМБС 6664903, ул. „Максим 

Горки― бр.11/1-3 Скопје, (во понатамошен текст: 

Друштвото), ја зголемува основната главнина со влого-

ви преку издавање нови акции од шестта емисија, по 

пат на приватна понуда. 
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Предмет на регулирање 

 

Член 2 

 Друштвото ја зголемува основната главнина со 

влогови преку издавање на нови 58.540 обични акции 

од шестта емисија, по пат на приватна понуда, во сог-

ласност со Законот за трговските друштва, Законот за 

хартии од вредност и подзаконските прописи. 

 

Начин на издавање на хартиите од вредност 

 

Член 3 

Зголемувањето на основната главнина се врши со 

парични влогови преку издавање нови акции од шестта 

емисија, по пат на приватна понуда, за познати купу-

вачи. 

 

Целта поради која се издаваат хартиите од вредност 

 

Член 4 

Друштвото издава хартии од вредност заради зголе-

мување на основната главнина на Друштвото, односно 

заради создавање услови за непречено функционирање. 

 

Број, род и класа на хартиите од вредност кои  

се издаваат 

 

Член 5 

Друштвото издава 58.540 обични акции.  

 

Номинална вредност на хартиите од вредност 

 

Член 6 

Номиналната вредност на една обична акција е 100 

ЕВРА, односно номиналната вредност на сите нови из-

дадени обични акции изнесува 5.854.000 ЕВРА, во де-

нарска противвредност по среден курс на Народна бан-

ка на Република Македонија објавен на денот пред де-

нот на донесување на одлуката за зголемување на ос-

новната главнина. 

 

Продажна цена на хартиите од вредност 

 

Член 7 

Продажната цена на хартиите од вредност кои се 

емитираат е во висина од 100 ЕВРА по една акција, во 

денарска противвредност по среден курс на Народна 

банка на Република Македонија објавен на денот пред 

денот на донесување на одлуката за зголемување на ос-

новната главнина. 

Вкупна вредност на емисијата 

 

Член 8 

Друштвото издава обични акции во вкупна вред-

ност од 5.854.000 ЕВРА, во денарска противвредност 

по среден курс на НБРМ на Република Македонија об-

јавен на денот пред денот на донесување на одлуката 

за зголемување на основната главнина. 

  

Права кои произлегуваат од обичните акции 

 

Член 9 

Имателите на обичните акции имаат право на глас 

на тој начин што секоја обична акција обезбедува пра-

во на еден глас во Собранието на Друштвото. 

Покрај правото од став 1 на овој член, обичните ак-

ции ги даваат следниве права: 

- право на исплата на дел од добивката – дивиден-

дата; 

- право на исплата на дел од остатокот од ликвида-

ционата, односно стечајната маса на Друштвото; 

- други права во согласност со Законот и Статутот 

на Друштвото. 

 

Начин на исплата на дивиденда 

 

Член 10 

Новите издадени акции од зголемената основна 

главнина учествуваат во распределбата на добивката 

во годината во која е извршено зголемувањето на ос-

новната главнина, сметано на номиналната вредност на 

акциите. 

 

Начин, време и место на запишување на хартии  

од вредност 

 

Член 11 

Новоиздадените хартии од вредност се запишуваат 

во рок од 15 дена од конечноста на решението за дава-

ње одобрение за издавањето на хартиите од вредност 

од Комисијата за хартии од вредност. 

 

По реализација на шесттата емисија за зголемување 

на основната главнина се поднесува пријава за упис во 

Централниот регистар на Република Македонија, во 

рок од 8 дена од денот на зголемувањето на основната 

главнина. 
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Новоиздадените акции се евидентираат во демате-

ријализирана форма во Централниот депозитар за хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена по упи-

сот во трговскиот регистар. 

 

Начин  и краен рок на уплата на хартиите  

од вредност 

 

Член 12 

Хартиите од вредност кои се предмет на приватната 

понуда се уплатуваат во рок од 15  календарски дена од 

конечноста на решението на Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија, на сметката на 

Друштвото. 

 

Начин на објавување на издавањето на хартиите  

од вредност 

 

Член 13 

Друштвото ја известува јавноста за шесттата емиси-

ја на хартии од вредност првиот ден по конечноста на 

решението за давање одобрение за издавањето на хар-

тиите од вредност од Комисијата за хартии од вред-

ност, со објавување на соопштение на македонски ја-

зик во еден дневен весник што излегува на територија-

та на Република Македонија. 

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од 

вредност, како и јавноста, за запишаните и платени 

хартии од вредност, односно за процентот на реализа-

ција на емисијата, најдоцна во рок од 5 работни дена од 

завршување на приватната понуда. Известувањето во 

пропишана форма се поднесува до Комисијата за хар-

тии од вредност и се објавува во еден дневен весник 

што излегува на територија на Република Македонија. 

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од 

вредност за уписот на зголемувањето на основната 

главнина во трговскиот регистар и за регистрација на 

новоиздадените акции во депозитарот за хартии од 

вредност, најдоцна во рок од 5 работни дена по уписот 

во Централниот депозитар за хартии од вредност. 

 

Постапка за распределба на хартиите од вредност 

помеѓу одделните купувачи во случај на приватна 

понуда 

 

Член 14 

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за 

запишување и уплаќање на хартии од вредност од еден 

познат купувач – институционален инвеститор, кој во-

едно е и постоечки акционер во Друштвото. 

Идентитет  на познати  купувачи при приватна  

понуда 

 

Член 15 

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за 

запишување и уплата од страна на Влада на Република 

Македонија со седиште во Скопје на Ул. „Булевар 

Илинден― бр.2, со ЕМБС 4064674. 

Висината на паричниот влог изнесува 5.854.000 

ЕВРА. 

По уплатата и запишувањето на новоиздадените 

хартии од вредност, Владата на Република Македонија 

се стекнува со 58.540 обични акции. 

 

Извори на средства 

 

Член 16 

Средствата се обезбедени во Буџетот на Министер-

ството за транспорт и врски за 2018 година на сметка 

130010025663718, Подпрограма 3Д-Гасификација, 

ставка 489-3Д - Капитални субвенции за претпријатија 

и невладини организации. 

 

Останати одредби 

 

Член 17 

Се задолжува извршниот директор на Друштвото 

да ја извести јавноста за шесттата емисија на хартии од 

вредност со објавување на соопштение во еден дневен 

весник што излегува на територија на Република Маке-

донија. 

Се задолжува Извршниот директор на Друштвото 

да ја извести Комисијата за хартии од вредност и јав-

носта за реализацијата на хартиите од вредност, да из-

врши упис на емисијата во Централниот регистар на 

Република Македонија, упис на новоиздадените акции 

во Централниот депозитарот за хартии од вредност, ка-

ко и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за 

уписите, во законски предвидените рокови за секое по-

единечно дејствие. 

 

Член 18 

Се овластува Одборот на директори на Друштвото 

по завршување на емисијата да изготви Пречистен тек-

ст на Статутот на Друштвото, во кој ќе се изврши усог-

ласување на одредбите кои ја уредуваат основната 

главнина и бројот на акциите. 
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Член 19 

За се што не е уредено со оваа одлука важат одред-

бите од Законот за хартии од вредност,  Законот за тр-

говските друштва и подзаконските прописи од Коми-

сија за хартии од вредност. 

 

Член 20 

Рокот за спроведување на оваа Одлука е 1 (една) го-

дина сметано од денот на нејзиното влегување во сила. 

 

Член 21 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија‖. 

 

Бр. 44-3258/1 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1077. 

Врз основа на член 12 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија‖ 

44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,  29/02, 40/03, 42/03, 

67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 

33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 

41/14, 116/14, 135/14, 10/2015, 98/15, 145/15, 30/16, 

127/16 и 67/17), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 27.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНО 

СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „WOODROW WILSON“ 

С.ДОЛНО СЕДЛАРЦИ, ОПШТИНА БРВЕНИЦА 

 

Член 1 

Во Одлуката за давање одобрение за основање на 

приватно средно училиште „Woodrow Wilson― с.Долно 

Седларци, Општина Брвеница, бр.41-727/2 од 28.2.2012 

година („Службен весник на Република Македонија― 

бр.31/12), во насловот и во член 1 зборовите „Приватно 

средно училиште „Woodrow Wilson― с.Долно 

Седларци, Општина Брвеница― се заменуваат со зборо-

вите „Приватно средно училиште „MAARIF 

INTERNATIONAL SCHOOLS― с.Долно Седларци, Оп-

штина Брвеница.― 

Член 2 

Во член 2 зборовите „основачите Адриан Маша и 

Елита Зулбеари Маша со стан на ул.ЈНА бр.1/9 – 45 во 

Тетово― се заменуваат со зборовите „основачот Друш-

тво за меѓународни образовни институции МААРИФ 

ДООЕЛ Скопје со седиште на ул.„Никола Кљусев― 

бр.6, Скопје, со ЕМБС 7225067 и ЕДБС 

4080017567959.―  

 

Член 3 

Во членовите 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11 зборовите „При-

ватното средно училиште „Woodrow Wilson― с.Долно 

Седларци, Општина Брвеница― се заменуваат со зборо-

вите „Приватно средно училиште „MAARIF 

INTERNATIONAL SCHOOLS― с.Долно Седларци, Оп-

штина Брвеница.― 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија―. 

 

Бр.  44-3577/1 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1078. 

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16), а во врска со член 6 став (1) точка ѓ) и член 8 

став (3) од Законот за ратификација на Рамковната спо-

годба меѓу Република Македонија и Европската коми-

сија за правилата за соработка во однос на финансиска-

та помош на Европската комисија за Република Маке-

донија во рамките на спроведувањето на помошта спо-

ред Инструментот за претпристапна помош (ИПА) 

(„Службен весник на Република Македонија― бр. 

18/08), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 27.3.2018 година, донесе 



30 март 2018  Бр. 58 - Стр. 11 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА ТЕ-

ЛОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОГРАМАТА ЗА 

РУРАЛЕН РАЗВОЈ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-

СТВАТА ОД ПЕТТАТА КОМПОНЕНТА ОД ИПА 

ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ (ИПАРД) ВО СИСТЕМОТ 

ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО 

ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОП-

СКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За раководител на Телото за управување со Прог-

рамата за рурален развој за користење на средствата од 

петтата компонента од ИПА за рурален развој 

(ИПАРД) во системот за децентрализирано управување 

со претпристапните фондови од Европската унија за 

Република Македонија се назначува Живко Брајковски, 

раководител на Секторот за управување со претприс-

тапни фондови на ЕУ за рурален развој (ИПАРД) во 

Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-

панство. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за назначување на рако-

водител на Телото за управување со Програмата за ру-

рален развој за користење на средствата од петтата 

компонента од ИПА за рурален развој (ИПАРД) во 

системот за децентрализирано управување со прет-

пристапните фондови од Европската унија за Републи-

ка Македонија, бр. 42-2180/1 од 05.04.2016 година 

(„Службен весник на Република Македонија― бр. 

68/16).  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија―. 

 

Бр. 44-3545/1 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1079. 

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија― бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16), а во врска со членовите 10 и 11 од Законот за 

ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република 

Македонија застапувана од страна на Владата на Ре-

публика Македонија и Европската комисија за поста-

пките за спроведување на финансиската помош од 

Унијата за Република Македонија во рамките на спро-

ведувањето на помошта според Инструментот за прет-

пристапна помош (ИПА II) („Службен весник на Ре-

публика Македонија― бр. 99/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 27.3.2018 го-

дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА TЕЛО-

ТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИПАРД II ВО СИСТЕ-

МОТ ЗА ИНДИРЕКТНО УПРАВУВАЊЕ СО ИПА II 

 

1. За раководител на Телото за управување со 

ИПАРД II во системот за индиректно управување со 

ИПА II, се назначува Живко Брајковски, раководител 

на Секторoт за управување со претпристапни фондови 

на ЕУ за рурален развој (ИПАРД) во Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за назначување на рако-

водител на Телото за управување со ИПАРД II во сис-

темот за индиректно управување со ИПА II, бр. 42-

2180/2 од 05.04.2016 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија― бр. 68/16). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија―. 

 

Бр. 44-3545/2 Претседател на Владата 

27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1080. 

Врз основа на член 27-а став 3 од Деловникот за ра-

бота на Владата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија― бр. 38/01, 98/02, 

9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 

58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 

86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 

166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 

62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 27.3.2018 го-

дина, донесе 

 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДО-

ЛОГИЈАТА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОД-

ГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

НА  ВЛАДАТА НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 

1.  Во Методологијата за стратешко планирање и 

подготвување на  Годишната програма за работа на 

Владата на Република Македонија (,,Службен весник 

на Република Македонијa― бр.124/08), во точка 2. – 

Клучни активности во процесот на стратешко плани-

рање, во Табелата 1 - Клучните  елементи, одговорнос-

тите, резултатите  и временската рамка за стратешко 

планирање и Годишна програма за работа на Владата, 

насловот на точката 3 се  менува и гласи:  
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     2. Во точка 3.  „Дефинирање на стратешките прио-
ритети на Владата―, потточката 3.2 ,, Основи за подгот-
вување на Предлог-одлуката за утврдување на стра-
тешките приоритети― во ставот 1 по зборот ,, поли-
тика― се става запирка и се додаваат зборовите ,, сек-
торските стратегии―. 

3. Во точка 5. -  Стратешки планови на министер-
ствата и другите органи на државната управа, насловот 
на потточката 5.3. се менува и гласи: ,,5.3. Усогласува-
ње на стратешките планови со Предлог-буџетот на Ре-
публика Македонија и подготвување на Годишен план 
за работа―. 

Во ставот 2 зборовите ,,Скратената верзија на усог-
ласениот― се заменуваат со зборот ,,Усогласениот―, а 
зборот ,,ја― се заменува со зборот ,,го―.  

По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5 кои 
гласат:  

,,Министерствата и другите органи на државната 
управа во функција на операционализација на мерките 
и активностите содржани во програмите и потпрогра-
мите на стратешкиот план подготвуваат Годишен план 
за работа.  

Во Годишниот план за работа министерствата и 
другите органи на државната управа ги вклучуваат 
иницијативите кои ќе бидат содржани во Годишната 
програма за работа на Владата на Република Македо-
нија, согласно утврденото ниво на приоритет, времен-
скиот рок и обврските кои произлегуваат од тековното 
работење. 

По усвојување на Годишната програма за работа на 
Владата и Буџетот на Република Македонија, минис-
терството/органот на државната управа го објавува Го-
дишниот план за работа на својата веб-страница.― 

Насловот на потточка 5.4 се менува и гласи ,,5.4  
Следење, оценување и известување―. 

Во потточка 5.4. во ставот 1 по зборовите ,,Стра-
тешкиот план― сврзникот ,,и― се заменува со запирка, а 
по зборовите ,,плановите за спроведување на програ-
мите и проектите― се додаваат зборовите,,и Годишниот 
план за работа―. 

По ставот 3 се додаваат пет нови става 4, 5 , 6, 7 и 8 
кои гласат: 

,,Прибирањето на податоците за целите на следење-
то и оценувањето се врши на месечна, квартална, полу-
годишна или годишна основа. Добиените податоци и 
информации се документираат и чуваат во електронска 
форма. 

Министерствата и другите органи на државната уп-
рава подготвуваат редовни извештаи од следењето на 
Годишниот план за работа. Извештаите ги подготвува 
организационата единица задолжена за координација 
на спроведувањето на стратешкиот план и Годишниот 
план за работа. 

Врз основа на периодичните извештаи за следењето 
и оценување на спроведувањето на Годишниот план за 
работа, министерствата и другите органи на државната 
управа подготвуваат  извештај за спроведување на Го-
дишниот план за работа од претходната година, кој го 
усвојува министерот, односно лицето кое раководи со 
органот на државната управа најдоцна до крајот на ја-
нуари во наредната година. При подготвување на из-
вештајот, министерствата и другите органи на држав-
ната управа треба да водат сметка извештајот да биде 
јасен и концизен, релевантен, прецизен и да се заснова 
на веродостојни податоци. 

Извештајот се доставува до Генералниот секретари-
јат на Владата најдоцна до крајот на февруари во на-
редната година. Генералниот секретаријат, врз основа 
на извештаите доставени од страна на министерствата 
и другите органи на државната управа, ја подготвува 
Анализата за постигнатите резултати од спроведување-
то на стратешките приоритети на Владата во претход-
ната година.  

Министерствата и другите органи на државната уп-
рава го објавуваат Извештајот за спроведување на Го-
дишниот план за работа за претходната година,на сво-
јата веб-страница, најдоцна до 15 март во наредната го-
дина.―. 

4. Оваа методологија ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија―. 
 

Бр. 44-3439/1 Претседател на Владата 
27 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1081. 
Врз основа на член 47, став 1, точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија― бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15 и 6/16) и член 114 став 2 од Законот за 
банките („Службен весник на Република Македонија― 
бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), 
Советот на Народната банка на Република Македонија 
донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗИЈА  

И НАДЗОР 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа oдлука се пропишува начинот на кој На-

родната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Народната банка) врши супервизија на 
банка (во понатамошниот текст: супервизија) и надзор 
на работењето на лица поврзани со банката, на други 
лица во банкарската група и на друштво за помошни 
банкарски услуги (во понатамошниот текст: надзор). 

2. Овластени лица, според оваа одлука, се лицата 
што се вработени во Народната банка и коишто се ов-
ластени од гувернерот да вршат супервизија и надзор, 
согласно со интерните акти на Народната банка.  

3. На одделните изрази употребени во оваа одлука 
се применува значењето на термините утврдено со За-
конот за банките и со подзаконските акти донесени врз 
основа на овој закон. 

 
II. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗИЈА 

 
4. Народната банка ја врши супервизијата преку: 
- перманентно вонтеренско следење на работењето 

на банката со прибирање и анализи на извештаите и 
податоците коишто ги доставува банката (во поната-
мошниот текст: вонтеренска супервизија), согласно со 
главата III од оваа одлука; 

- непосредна, целосна или делумна теренска кон-
трола во самата банка (во понатамошниот текст: терен-
ска супервизија), согласно со главата IV од оваа од-
лука; 

- одржување контакти со членовите на органите на 
банката и со друштвото за ревизија, согласно со глава-
та V од оваа одлука, и  
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- соработка и размена на податоци и информации 
со други супервизорски органи, согласно со главата VI 
од оваа одлука. 

5. Народната банка ја оценува сигурноста, стабил-
носта, ризичноста и усогласеноста на работењето на 
банката со прописите, така што преку супервизијата  
од точката 4 од оваа одлука врши оцена најмалку на: 

- исполнувањето на условите за вршење банкарски 
и финансиски активности; 

- усогласеноста на работењето на банката со пропи-
сите со кои е уредено работењето на банката или со 
нејзините политики и интерни акти; 

- деловниот модел на банката, односно природата, 
видот и обемот на финансиските активности што ги 
врши банката и на ризиците на кои е или на кои може 
да биде изложена како резултат на тие активности, 
вклучувајќи ги и ризиците коишто произлегуваат од 
макроекономското окружување; 

- влијанието на банката врз одржувањето или нару-
шувањето на сигурноста и стабилноста на банкарскиот 
систем во целина; 

- соодветноста на стапката на адекватност на капи-
талот на банката, имајќи ги предвид деловната полити-
ка на банката, нејзиниот профил на ризик и барањата за 
одржување заштитни слоеви на капиталот; 

- соодветноста на ликвидносната состојба и профи-
табилната позиција на банката; 

- почитувањето на супервизорските стандарди про-
пишани со Законот за банките, подзаконските акти до-
несени врз основа на овој закон или врз основа на мер-
ка преземена од гувернерот на Народната банка, сог-
ласно со Законот за банките; 

- воспоставеното корпоративно управување во бан-
ката и усогласеноста со правилата за добро корпора-
тивно управување; 

- соодветноста на системот на внатрешна контрола, 
вклучувајќи ја и соодветноста на трите функции на 
контрола; 

- соодветноста на системот за спречување перење 
пари и финансирање тероризам; 

- примената на сметководствените стандарди, осо-
бено од аспект на тоа дали банката ги составила фи-
нансиските извештаи во согласност со важечките про-
писи за финансиско известување; 

- навременоста во доставувањето на извештаите и 
податоците до Народната банка и на тоа дали извешта-
ите и податоците се составени во согласност со пропи-
сите коишто го регулираат работењето на банките; 

- начинот на вршење ревизија од страна на друштво 
за ревизија, како и соодветноста на извештајот за из-
вршената ревизија на годишните финансиски извештаи 
на банката и на работењето на банката. 

6. Банката е должна, во согласност со своите без-
бедносни процедури, на овластените лица да им обез-
беди пристап до сите простории, да им ја даде на увид 
целокупната расположлива документација, вклучител-
но и податоците коишто се чуваат електронски, како и 
да ја обезбедат документацијата и информациите што 
ќе ги побараат овластените лица.  

При вршењето на супервизијата од точката 4 од 
оваа одлука, на барање на овластените лица, членовите 
на управниот одбор на банката и другите лица со по-
себни права и одговорности во банката се должни да 
им достават на овластените лица одговори, заедно со 
документирани докази, на сите прашања коишто се од 
значење за нејзиното спроведување. 

7. Доколку банката користи услуги од друштва за 
помошни банкарски услуги, должна е да им овозможи 
на овластените лица пристап до просториите на друш-
твото за помошни банкарски услуги, увид во целокуп-
ната расположлива документација, вклучително и до 
податоците коишто се чуваат електронски, како и да ја 
обезбеди документацијата и информациите што ќе ги 
побараат овластените лица за потребите на спроведува-
њето на супервизијата на Народната банка. 

 
III. ВОНТЕРЕНСКА СУПЕРВИЗИЈА 

 
8. Вонтеренската супервизија на банка се спроведу-

ва преку прибирање извештаи и податоци за банката и 
нивна анализа од страна на овластените лица, заради 
спроведување на оцената од точката 5 од оваа одлука.  

Извештаите и податоците од ставот 1 од оваа точка 
ги вклучуваат извештаите и податоците коишто банка-
та е должна да ги доставува до Народната банка, из-
вештаите и податоците добиени од друштвото за реви-
зија коешто извршило ревизија на годишните финан-
сиски извештаи и на работењето на банката (во поната-
мошниот текст: друштво за ревизија), писмената кому-
никација помеѓу банката и овластените лица, како и 
кои било други достапни извештаи и податоци поврза-
ни со банката и/или нејзините акционери. 

9. Врз основа на анализата од точката 8 од оваа од-
лука, како и врз основа на резултатите од спроведените 
теренски контроли согласно со глава IV од оваа од-
лука, овластените лица го утврдуваат севкупниот про-
фил на ризик на банката што опфаќа оцена на: 

- деловниот модел;  
- корпоративното управување;  
- ликвидносната состојба и  
- ризиците врз капиталната позиција на банката 

(најмалку кредитниот, оперативниот, валутниот ризик 
и ризикот од промена на каматните стапки во портфо-
лиото на банкарски активности).  

10. Врз основа на утврдениот севкупен профил на 
ризик на банката, овластените лица изработуваат план 
на супервизорски активности за банката, доколку е 
потребно предлагаат мерки кон банката и најмалку ед-
наш годишно ја оценуваат потребата за пропишување 
повисоки стапки од пропишаните во членот 65 ставови 
1 и 2 од Законот за банките (во понатамошниот текст: 
минимално потребно ниво на капитал).  

При утврдувањето на минималното потребно ниво 
на капитал се имаат предвид и ризиците присутни во 
работењето на банката коишто можат да имаат влија-
ние врз одржувањето или нарушувањето на сигурноста 
и стабилноста на банкарскиот систем во целина и ре-
зултатите од стрес-тестовите спроведени од страна на 
банката и/или Народната банка, имајќи го предвид де-
ловниот модел на банката. 

Утврдувањето на минималното потребно ниво на 
капитал може да се изврши и во период пократок од 
една година, доколку е тоа потребно поради природата, 
видот и обемот на активностите што ги врши банката и 
ризиците на кои е изложена како резултат на тие актив-
ности. 

11. Овластените лица се должни да изработат из-
вештај за минималното потребно ниво на капитал ко-
ешто банката треба да го одржува во наредната година, 
во кој се дава објаснување за севкупниот профил на ри-
зик врз основа на кој е утврдено минималното потреб-
но ниво на капитал, а се наведуваат и можните разлики 
помеѓу интерниот капитал на банката, утврден соглас-
но со регулативата на Народната банка за управување 
со ризиците и минималното потребно ниво на капитал, 
утврдено согласно со точката 10 од оваа одлука. 
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Овластените лица се должни да го достават извеш-
тајот за минималното потребно ниво на капитал до 
членовите на управниот одбор на банката на која се од-
несува тој извештај. 

12. Банката може да достави забелешки до Народ-
ната банка за извештајот за минималното потребно ни-
во на капитал, во рок којшто ќе го определи Народната 
банка, а што не може да биде пократок од осум дена, 
ниту подолг од петнаесет дена од добивањето на из-
вештајот за минималното потребно ниво на капитал.  

За подетално разгледување на забелешките од ста-
вот 1 од оваа точка и/или за усогласување на ставовите 
во поглед на минималното потребно ниво на капитал 
коешто треба да го одржува банката во наредната го-
дина, Народната банка може да организира состанок со 
банката. 

13. Врз основа на извештајот за минималното пот-
ребно ниво на капитал коешто банката треба да го од-
ржува во наредната година и забелешките и состанокот 
од точка 12 од оваа одлука, најдоцна до 15 декември во 
тековната година гувернерот на Народната банка доне-
сува одлука за постигнување или одржување повисок 
износ сопствени средства и/или повисока стапка на 
адекватност на капиталот или презема други мерки, 
согласно со Законот за банките. 

Во случаите од точката 10 став 3 од оваа одлука, гу-
вернерот на Народната банка ја донесува одлуката или 
ги презема мерките од ставот 1 од оваа точка во рок од 
триесет дена од денот на доставувањето на извештајот 
за минималното потребно ниво на капитал.  

 
IV. ТЕРЕНСКА СУПЕРВИЗИЈА 

 
14. Теренската супервизија на банката опфаќа: 
- теренска контрола во банката преку која се оцену-

ва сигурноста, стабилноста, ризичноста на работењето 
и усогласеноста на работењето на банките со пропи-
сите; 

- надзор на примената на прописите (во понатамош-
ниот текст: инспекциска контрола).  

Теренската супервизија од ставот 1 од оваа точка ја 
вршат овластени лица врз основа на писмено овласту-
вање од гувернерот на Народната банка за спроведува-
ње теренска контрола или инспекциска контрола во 
банката. 

15. Банката е должна да обезбеди соодветни тех-
нички услови за спроведување на теренската контрола, 
пред сѐ во поглед на обезбедувањето соодветен прос-
тор во банката за овластените лица од точката 14 став 2 
од оваа одлука во кој ќе може да се ограничи физички-
от пристап, како и обезбедување пристап до интернет и 
друга информатичка опрема побарана од овластените 
лица. 

 
Теренска контрола 

 
16. Теренската контрола се спроведува преку: 
- преглед на деловната и сметководствената доку-

ментација, извештаите и податоците за банката, поли-
тиките и интерните акти на банката и другата докумен-
тација којашто се однесува на работењето на банката, 
со која располагаат овластените лица или којашто ќе ја 
побараат овластените лица; 

- проверка на стручните, организациските и технич-
ките способности на банката; 

- писмени или усни објаснувања добиени од лицата 
со посебни права и одговорности и од останатите вра-
ботени во банката. 

Теренската контрола може да го опфати целото ра-
ботење на банката (целосна теренска контрола) или да 
опфати само одреден дел од работењето на банката (де-
лумна теренска контрола). 

17. Теренската контрола на банка се врши според 
однапред утврден план за теренски контроли, одобрен 
од гувернерот на Народната банка. 

Планот за теренски контроли од ставот 1 од оваа 
точка се составува врз основа на севкупните профили 
на ризик и планот на супервизорски активности ут-
врдени преку вонтеренската супервизија на банките, 
како и врз основа на системските ризици присутни во 
финансискиот систем на Република Македонија и/или 
на земјата во која се наоѓа матичното лице или под-
ружницата/подружниците на банката.  

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, теренската 
контрола на банката се спроведува и по потреба во сле-
дниве случаи: 

- доколку преку вонтеренската супервизија се ут-
врди влошување на трендовите во работењето на бан-
ката, што може негативно да влијае врз нејзината си-
гурност и стабилност и/или врз сигурноста и стабил-
носта на банкарскиот систем; 

- доколку е потребно се провери постапувањето на 
банката во однос на преземените мерки од страна на 
гувернерот на Народната банка и  

- заради прибирање, обработка и анализа на подато-
ците потребни за извршување на функциите на Народ-
ната банка. 

18. Народната банка доставува известување до бан-
ката дека планира да врши теренска контрола, најдоцна 
триесет дена пред отпочнувањето на теренската кон-
трола на банката. Известувањето содржи: 

- информации за предметот на контролата,  
- информации за овластеното лице коешто ќе рако-

води со контролата,  
- датумот на отпочнувањето на контролата,  
- планираното времетраење на контролата,  
- листа на информации коишто треба да ги подгот-

ви банката за потребите на контролата.  
Во известувањето од ставот 1 од оваа точка се наве-

дуваат и роковите во кои треба да бидат подготвени со-
одветните информации и доставени до овластените ли-
ца од точката 14 став 2 од оваа одлука.  

Информациите коишто банката треба да ги подгот-
ви за потребите на контролата треба да бидат целосни, 
точни и конечни и банката не треба да ги менува во те-
кот на контролата.   

19. По исклучок на точката 18 од оваа одлука, пред 
отпочнувањето на теренската контрола од точката 17 
став 3 од оваа одлука, Народната банка не е должна да 
достави известување до банката дека планира да врши 
теренска контрола.  

20. Доколку во текот на теренската контрола се ут-
врди дека постои потреба од проширување на предме-
тот на контролата, во согласност со интерните правила 
донесени од страна на гувернерот на Народната банка, 
овластените лица ќе побараат гувернерот на Народната 
банка да изврши измена и дополнување на писменото 
овластување за вршење теренска контрола.  

21. Народната банка може да не започне или да го 
прекине спроведувањето на теренската контрола до-
колку: 

- побараните податоци и информации не се подгот-
вени согласно со роковите наведени во известувањето 
од точката 18 од оваа одлука; 

- контролата се одвива отежнато поради неуредна 
евиденција, недостаток или недоставување документа-
ција, отсуство на соработка или недоволна соработка 
со органите на банката; 

- на кој било друг начин се попречува извршување-
то на контролата.  
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22. По извршената целосна или делумна теренска 
контрола, овластените лица од точката 14 став 2 од 
оваа одлука составуваат записник од извршената кон-
трола, согласно со интерните правила донесени од 
страна на гувернерот на Народната банка. 

Записникот од ставот 1 од оваа точка ги содржи 
следниве елементи: 

- заклучни согледувања за поединечните области 
опфатени со теренската контрола; 

- детален преглед на сите наоди во контролата ко-
ишто се однесуваат на утврдените слабости или непра-
вилности во работењето на банката; 

- наоди коишто претставуваат неусогласеност со 
соодветната законска регулатива; 

- респонзивност на банката на претходно изречени-
те мерки од страна на Народната банка. 

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, за теренски-
те контроли од точката 17 став 3 алинеја 3 од оваа од-
лука, овластените лица од точката 14 став 2 од оваа од-
лука изготвуваат извештај којшто не се доставува до 
банката. 

23. Записникот од извршената контрола претставу-
ва професионална тајна на Народната банка и банката е 
должна да ја чува. Банката може да ја цитира или на 
друг начин да ја наведе содржината на записникот од 
извршената контрола само за потребите за вршење ре-
визија на годишните финансиски извештаи и трговски 
книги, за длабинска анализа на банката и во други слу-
чаи предвидени со закон, по претходно добиено писме-
но одобрение од гувернерот на Народната банка. 

24. Записникот од извршената контрола се доставу-
ва до членовите на управниот одбор на банката. 

Членовите на управниот одбор на банката се долж-
ни да го разгледаат записникот од извршената кон-
трола, да ги информираат членовите на надзорниот од-
бор за неговата содржина и да достават негова копија 
до Службата за внатрешна ревизија.  

25. Банката којашто била предмет на теренска кон-
трола има право на приговор на записникот од изврше-
ната контрола во кој дава објаснување со документира-
ни докази за наодите коишто смета дека не се основани 
или не одговараат на вистинската состојба во банката. 
Банката го доставува приговорот до Народната банка 
во рок којшто ќе го определи Народната банка на Ре-
публика Македонија, а што не може да биде пократок 
од осум дена, ниту подолг од петнаесет дена од прие-
мот на записникот. 

Заедно со приговорот од ставот 1 од оваа точка, 
банката задолжително доставува план на активности 
коишто банката ќе ги преземе за отстранување на ут-
врдените слабости или неправилности во работењето и 
роковите за нивно спроведување.   

26. Овластените лица се должни да го разгледаат 
приговорот на банката на записникот од извршената 
контрола и да изработат одговор на приговорот во кој 
се изјаснуваат за (не)прифаќање на одделните објасну-
вања на банката за наодите од записникот од изврше-
ната контрола. 

Одговорот на приговорот од ставот 1 од оваа точка 
се доставува до банката во рок од дваесет и пет дена од 
приемот на приговорот. Во одговорот на приговорот, 
овластените лица ја известуваат банката и за евентуал-
ните промени во планот на активности од точката 25 
став 2 од оваа одлука. 

27. Доколку во записникот од извршената контрола 
се содржани наоди коишто се однесуваат на работата 
на друштвото за ревизија, извадок од записникот од из-
вршената контрола се доставува и до друштвото за ре-
визија.  

Друштвото за ревизија од ставот 1 од оваа точка 
има право на приговор на записникот од извршената 
контрола, во рок од осум дена по добивањето на изва-
докот од записникот од извршената контрола. 

По добивањето на приговорот на друштвото за ре-
визија овластените лица се должни да постапат соглас-
но со точката 26 од оваа одлука. 

28. По доставувањето на одговорот на приговорот 
од точките 26 и 27 од оваа одлука, се смета дека терен-
ската контрола е завршена, а записникот од извршена-
та контрола се смета за конечен. Одговорите на приго-
ворите од точките 26 и 27 од оваа одлука се составен 
дел на конечниот записник од извршената контрола. 

Копија од конечниот записникот од извршената 
контрола се доставува до претседателот на надзорниот 
одбор на банката, со барање тој да биде разгледан од 
страна на членовите на надзорниот одбор на првата на-
редна седница.  

29. Врз основа на конечниот записник од извршена-
та контрола, овластените лица можат да состават пис-
мо до членовите на управниот одбор на банката во кое 
ќе биде наведена збирна оцена за сигурноста, стабил-
носта и ризичноста на работењето на банката.  

Писмото од ставот 1 од оваа точка претставува про-
фесионална тајна на Народната банка и банката е 
должна да ја чува. Банката може да ја цитира или на 
друг начин да ја наведе содржината на писмото од ста-
вот 1 од оваа точка само по претходно добиено писме-
но одобрение од гувернерот на Народната банка.   

Копија од писмото од ставот 1 од оваа точка се дос-
тавува до претседателот на надзорниот одбор на бан-
ката, со барање тоа да биде разгледано од страна на 
членовите на надзорниот одбор на првата наредна сед-
ница. 

30. Претседателот на надзорниот одбор е должен да 
достави до Народната банка записник од седницата на 
надзорниот одбор на која се разгледувале конечниот 
записник од извршената контрола и писмото од точка-
та 29 од оваа одлука, на кој ќе бидат потпишани сите 
членови на надзорниот одбор коишто присуствувале на 
седницата, со што потврдуваат дека се запознаени со 
содржината на конечниот записник и писмото и со ак-
тивностите коишто треба да ги преземе банката за над-
минување на утврдените слабости, недостатоци или не-
усогласености. 

Овластените лица можат да присуствуваат на сед-
ницата на надзорниот одбор на која се разгледува ко-
нечниот записник од извршената контрола и писмото 
од точката 29 од оваа одлука. 

 
Инспекциска контрола 

 
31. Инспекциската контрола се врши според однап-

ред утврден план за контроли, одобрен од страна на гу-
вернерот на Народната банка или по потреба доколку, 
преку вонтеренската супервизија, се утврди дека бан-
ката не работи во согласност со прописите.  

32. По извршената инспекциска контрола, овласте-
ните лица од точката 14 став 2 од оваа одлука составу-
ваат записник од извршената инспекциска контрола. 

33. На записникот од извршената инспекциска кон-
трола и на постапката до неговата конечност, соодвет-
но се применуваат одредбите од точките 23, 24, 25, 26, 
28 и 30 од оваа одлука. 

По исклучок на ставот 1 од оваа точка: 
- банката има право на приговор на записникот од 

извршената инспекциска контрола во рок којшто ќе го 
определи Народната банка, а што не може да биде пок-
раток од пет дена, ниту подолг од десет дена; 
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- овластените лица се должни да го достават одго-
ворот на приговорот на записникот од извршената 
инспекциска контрола во рок од петнаесет дена по при-
емот на приговорот. 

 
V.  ОДРЖУВАЊЕ КОНТАКТИ СО ЧЛЕНОВИТЕ НА 
ОРГАНИТЕ НА БАНКАТА И СО ДРУШТВОТО ЗА 

РЕВИЗИЈА 
 
34. Покрај контактите со членовите на органите на 

банката определени во главите III и IV од оваа одлука, 
согласно со потребите, овластените лица одржуваат 
состаноци со членовите на управниот одбор, членовите 
на надзорниот одбор, членовите на одборот за реви-
зија, вработените во службата за внатрешна ревизија, 
лицата надлежни за функцијата на контрола на усогла-
сеноста на работењето на банката со прописите и за 
функцијата за управување со ризиците и со друштвото 
за ревизија. 

Целта на овие состаноци е преку размена на пода-
тоци и информации за банката, овластените лица да до-
бијат поблиски информации за корпоративното упра-
вување, ризиците на кои е изложена банката во работе-
њето и начинот на нивното управување, промените во 
деловната политика на банката и за останатите праша-
ња поврзани со сигурноста и стабилноста на банката. 

35. Пред отпочнувањето на теренската контрола, 
овластените лица од точката 14 став 2 од оваа одлука 
можат да одржат состанок со службата за внатрешна 
ревизија и со друштвото за ревизија.  

На состанокот се разговара за наодите од активнос-
тите на службата за внатрешната ревизија и друштвото 
за ревизија определено од банката.  

 
VI. СОРАБОТКА И РАЗМЕНА НА ПОДАТОЦИ И 
ИНФОРМАЦИИ СО ДРУГИ СУПЕРВИЗОРСКИ  

ОРГАНИ 
 
36. За потребите на супервизијата, овластените ли-

ца соработуваат и разменуваат податоци и информации 
со други супервизорски органи во Република Македо-
нија и во странство, во согласност со закон.   

 
VII. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР 

 
37. Народната банка може да врши надзор на рабо-

тењето на лицата поврзани со банката, на другите лица 
во банкарската група или на друштвото за помошни ус-
луги на банката (во натамошниот текст: субјекти на 
надзор). 

Доколку лицата од ставот 1 од оваа точка подлежат 
на контрола од страна на друг овластен орган, Народ-
ната банка го врши надзорот од ставот 1 од оваа точка 
во соработка со тој орган. 

 
Надзорот од ставот 1 од оваа точка се врши врз ос-

нова на писмено овластување од гувернерот на Народ-
ната банка, со кое се определува предметот на надзо-
рот и овластените лица. 

38. Народната банка доставува известување до суб-
јектите на надзор дека планира да врши надзор, во рок 
што не е пократок од 8 дена пред отпочнувањето на 
надзорот. 

На известувањето од ставот 1 од оваа точка соод-
ветно се применуваат одредбите од точката 18 од оваа 
одлука. 

39. Субјектите на надзор се должни на овластените 
лица од точката 37 став 2 од оваа одлука да им овозмо-
жат непречено вршење на надзорот, увид во работење-
то и на нивно барање да им ја ставaт на располагање 
или да им ја достават целокупната потребна докумен-
тација, податоци и информации. 

40. По завршувањето на надзорот, овластените лица 
од точката 37 став 2 од оваа одлука изготвуваат извеш-
тај за извршениот надзор. 

41. Субјектот на надзор има право на приговор во 
рок не подолг од осум дена од денот на приемот на из-
вештајот за извршениот надзор, во кој дава објаснува-
ње со документирани докази за наодите за коишто сме-
та дека не се основани или не одговараат на вистинска-
та состојба. 

Овластените лица од точката 37 став 2 од оваа од-
лука се должни да го разгледаат приговорот од ставот 1 
на оваа точка, да изработат одговор на приговорот во 
кој се изјаснуваат за (не)прифаќање на одделните об-
јаснувања на субјектот на надзорот и да го достават од-
говорот на приговорот до субјектот на надзорот во рок 
од петнаесет дена од приемот на приговорот. 

По доставувањето на одговорот на приговорот од 
ставот 2 од оваа точка, се смета дека надзорот е зав-
ршен, а извештајот за извршениот надзор се смета за 
конечен.  

42. По конечноста на извештајот, Народната банка 
ја известува банката којашто е поврзана со субјектот на 
надзорот или којашто користи услуги од субјектот на 
надзорот за конкретните наоди коишто можат да имаат 
влијание врз нејзиното работење или ризичност. 
 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
43. Одредбите од оваа одлука соодветно се приме-

нуваат и при вршењето супервизија на штедилниците, 
филијалите на банките од земјите членки на Европска-
та Унија, филијалите на странските банки и филијалите 
на банките од Република Македонија во странство. 

44. Со денот на стапувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за начинот на вршење су-
первизија и надзор („Службен весник на Република 
Македонија― бр. 31/08, 74/12, 100/12 и 170/17). 

45. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија―.  

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-1/2018 на Народната банка на 
29 март 2018 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

1082. 
Врз основа на член  47, став 1, точка 6 и член 71 

став 2 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија― бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот 
на Народната банка на Република Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕ-
НАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УС-
ЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за единствената тарифа на надомес-

тоците за услугите што ги врши Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија― бр. 218/16), во точката 11.1 ставот 2 се 
менува и гласи: 

―По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, надо-
местокот за водење сметка врз основа на долговен про-
мет остварен од сметка на носителот на платниот про-
мет со МТ103 или МТ202 изнесува: 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија―, а ќе се применува од 1 април 2018 година. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-2/2018 на Народната банка на 

29 март 2018 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

1083. 

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија― бр. 

158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народ-

ната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КНИЖНИ ПАРИ 

ВО АПОЕНИ ОД 10 И 50 ДЕНАРИ 

 

1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек книжни пари 

во апоени од 10 и 50 денари со ознака на печатење 

„МАРТ 2018 година― и со белези утврдени во Одлуката 

за издавање и за основни белези на книжните пари во 

апоени од 10 и 50 денари („Службен весник на Репуб-

лика Македонија― бр. 218/16 и 12/17), почнувајќи од 15 

мај 2018 година. 

2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија―. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-4/2018 на Народната банка на 

29 март 2018 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

1084. 

Врз основа на член 27 и 47 став 1 точка 6 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија― бр. 

158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народ-

ната банка на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА КНИЖНИТЕ 

ПАРИ ВО АПОЕНИ ОД 10 И 50 ДЕНАРИ 
 
1. Книжните пари во апоени од 10 и 50 денари, ко-

ишто се во оптек од 8 септември 1996 година и коишто 
се издадени според Одлуката за издавање, апоенска 
структура и основни белези на книжните пари („Служ-
бен весник на Република Македонија― бр. 45/96) и Од-
луката за издавање на банкноти во апоени од 10, 50 и 
100 денари со изменети белези („Службен весник на 
Република Македонија― бр. 04/01), се повлекуваат од 
оптек, со бесплатно издавање други книжни и ковани 
пари во еквивалентен износ. 

2. Книжните пари од став 1 на оваа одлука преста-
нуваат да бидат законско средство за плаќање сметано 
од 15 мај 2018 година. 

3. Книжните пари од став 1 на оваа одлука ќе бидат 
заменувани од 15 мај 2018 година до 15 мај 2019 го-
дина. 

Замената ќе се врши од страна на банките основани 
во Република Македонија. 

4. Од 16 мај 2019 година, замената на книжните па-
ри од став 1 на оваа одлука ќе се врши од страна на На-
родната банка на Република Македонија. 

5.  Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија―, a ќе се применува од 15 мај 2018 година. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-5/2018 на Народната банка на 
29 март 2018 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

1085. 
Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија― бр. 
158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народ-
ната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КНИЖНИ ПАРИ 
ВО АПОЕН ОД 100 ДЕНАРИ 

 
1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек книжни пари 

во апоен од 100 денари со ознака на печатење „МАЈ 
2018― и со белези утврдени во Одлуката за издавање, 
апоенска структура и основни белези на книжни пари 
(„Службен весник на Република Македонија― бр. 
45/96), Одлуката за издавање книжни пари во апоен од 
100 денари („Службен весник на Република Македо-
нија― бр. 16/00) и Одлуката за издавање на банкноти во 
апоени од 10, 50 и 100 денари со изменети белези 
(„Службен весник на Република Македонија― бр. 
04/01), почнувајќи од 2 мај 2018 година. 

2. Со пуштање во оптек на книжните пари од точка 
1 на оваа одлука во готовинскиот платен промет на Ре-
публика Македонија во важност ќе бидат, паралелно, и 
книжните пари во апоен од 100 денари издадени спо-
ред Одлуката за издавање, апоенска структура и основ-
ни белези на книжни пари („Службен весник на Репуб-
лика Македонија― бр. 45/96), Одлуката за издавање 
книжни пари во апоен од 100 денари („Службен весник 
на Република Македонија― бр. 16/00), Одлуката за из-



 Стр. 20 - Бр. 58                                                                                          30 март 2018 
 

давање на банкноти во апоени од 10, 50 и 100 денари 
со изменети белези („Службен весник на Република 
Македонија― бр. 04/01) и Одлуката за издавање на бан-
кноти во апоени од 100, 500 и 1000 денари („Службен 
весник на Република Македонија― бр. 139/08). 

3. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија―. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-6/2018 на Народната банка на 
29 март 2018 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

1086. 
Врз основа на член 25 и член 47 став 1 точка 20 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија― бр. 
158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народ-
ната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ 
ВО АПОЕН ОД 2 ДЕНАРИ 

 
1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек ковани пари 

во апоен од 2 денари со ознака на ковање „2018― и со 
белези утврдени во Одлуката за издавање и за основни-
те белези на кованите пари во апоен од 2 денари 
(„Службен весник на Република Македонија― бр. 
202/16), почнувајќи од 15 април 2018 година. 

2. Со пуштање во оптек на кованите пари од точка 1 
на оваа одлука во готовинскиот платен промет на Ре-
публика Македонија во важност ќе бидат, паралелно, и 
кованите пари во апоен од 2 денари издадени според 
Одлуката за издавање, апоенска структура и основните 
белези на кованите и книжни пари („Службен весник 
на Република Македонија― бр. 25/93).  

3. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија―. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-7/2018 на Народната банка на 
29 март 2018 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

1087. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија― бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

ГЕРМАНИЈА 
 

Член 1 
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-
ранува увозот во Република Македонија на живи жи-

вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-
текло кои потекнуваат од регионот Нордфриес-
ланд/Nordfriesland во Република Германија.  

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 
на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-
раден простор заради одгледување или чување за: 
размножување, производство на месо или јајца за ис-
храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 
од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  
- живина,  
- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 
- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 
- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-
ње дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  
6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 
7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-
ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и 

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч. 
 

Член 2 
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова ре-

шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 
состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-
веч само доколку месото од овие видови било подло-
жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-
дени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и 
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 
кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината 
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други 
документи што ја придружуваат пратката со живи жи-
вотни, аквакултура и производи од животинско по-
текло, како и начинот и постапката на вршење на про-
верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 
животни, аквакултура и производи од животинско по-
текло (

*
1). 

                            

(1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-

зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот серти-

фикат или други документи што ја придружуваат пратката со жи-
ви животни, аквакултура и производи од животинско потекло, ка-

ко и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при 

увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и произ-
води од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од 

Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година 

за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно 
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за 

увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, 

мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која 
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777. 



30 март 2018  Бр. 58 - Стр. 21 

 
 

Член 3 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 02-1067/1 Агенција за храна 

22 март 2018 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
__________ 

1088. 
Врз основа на членовите 28 став (4) и 29 став (5) од 

Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на 
Република Македонија― бр. 113/07, 24/11, 136/11, 
123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ УСЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СЕ-
МЕ ЗА ВЕШТAЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЕМБРИО-
НИ И ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
НА ЕВИДЕНЦИЈА, УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА 
КАДАРОТ, ПРОСТОРИИТЕ, ОПРЕМАТА И 
ИНСТРУМЕНТИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА ТИМОВИТЕ ЗА ЕМБРИОТ-
РАНСФЕР КАКО И ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРО-
ЛИ  НА СЕМЕ ЗА  ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, 

ЈАЈЦЕ КЛEТКИ И ЕМБРИОНИ (
*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за ветеринарно-здравствените ус-
лови за ставање во промет на семе за вештaчко осеме-
нување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на 
евиденција, условите во поглед на кадарот, простори-
ите, опремата и инструментите, начинот и условите за 
одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и 
официјалните контроли на семе за вештачко осемену-
вање, јајце клeтки и ембриони („Службен весник на Ре-
публика Македонија― бр. 3/12) во членот 23 став (1) 
точка 2) потточката а) се менува и гласи: 

„кои се слободни од бруцелоза во согласност со 
поглавјето за бруцелоза кај свињите од Кодексот за 
здравствена заштита на копнени животни на Светската 
организација за здравствена заштита на животните 
(OIE);― 

Потточката г) се менува и гласи: 
„кои не се наоѓаат во заштитена зона, согласно За-

конот за ветеринарно здравство, поради појава на ин-
фективна или пренослива болест кај домашните свињи, 
вклучително лигавка и шап, везикуларна болест кај 
свињите, везикуларен стоматитис, класична чума кај 
свињите и африканска чума кај свињите и―. 

                            
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на 
Советот 90/429/ЕЕЗ од 26 јуни 1990 година за утврдување на ус-
ловите за здравјето на животните применливи во внатрешната тр-
говија во рамките на Заедницата и за увоз на семе од домашни 
животни од видот свиња, изменета и дополнета со Регулативата 
на Комисијата (ЕУ) бр. 176/2012 од 1 март 2012 година за измену-
вање на Анексите Б, Ц и Д од Директивата на Советот 90/429/ЕЕЗ 
во врска со барањата за здравјето на животните во однос на бру-
целоза и Аујецкиева болест (CELEX бр. 31990L0429) и со Дирек-
тивата 92/65/EEЗ на Советот од 13 јули 1992 година за утврдува-
ње здравствени барања кои ја регулираат трговијата и увозот на 
животни, семе, јајце клетки и ембриони во Заедницата, кои не се 
предмет на барањата за здравјето на животните утврдени со по-
себни правила на Заедницата од Анекс А(I) од Директивата 
90/425/ЕЕЗ, изменета и дополнета со Регулативата на Комисијата 
за спроведување (EУ) бр. 846/2014 од 4 август 2014 година за из-
менување на Анексот Д од Директивата на Советот 92/65/EEЗ во 
врска со условите за животните донори од видот копитари 
(CELEX бр. 31992L0065). 

Потточката д) се менува и гласи: 

„каде животните претходно не биле чувани во ста-

до со понизок статус од опишаниот во потточките а), 

б), в) и г) од оваа точка;―. 

Точката 3) се менува и гласи: 

„пред периодот на карантин од точка 1) на овој став 

и во претходните 30 дена, да биле подложени на след-

ните тестирања, при што се добиени негативни резул-

тати: 

а) во однос на бруцелоза, пуфериран Brucella aнти-

ген тест (розе Bengal тест) или cELISA (комплемент-

ензимски поврзан имуносорбентен тест) или iELISA 

(индиректен-ензимски поврзан имуносорбентен тест);  

б) во однос на Аујецкиева болест: 

- во случај на невакцинирани животни, ELISA за 

откривање на антитела на цел вирус на Аујецкиева бо-

лест или на неговиот гликопротеин B (ADV-gB) или 

гликопротеин D (ADV-gD) или тест на серум неутрали-

зација и  

- во случај на животни вакцинирани со вакцина без 

гликопротеин E, ELISA за откривање на антитела на 

гликопротеин E (ADV-gE) на вирус на Аујецкиева бо-

лест и 

в) во однос на класична чума кај свињите, ELISA на 

антитела или тест на серум неутрализација;―. 

Точката 6) се менува и гласи: 

„да се подложени на следните тестови извршени 

врз примероци земени во последните 15 дена од каран-

тинот од точка 1) на овој став:  

a) во однос на бруцелоза, пуфериран Brucella aнти-

ген тест (розе Bengal тест) или cELISA или iELISA и 

б) во однос на Аујецкиева болест: 

- во случај на невакцинирани животни, ELISA за 

откривање на антитела на цел вирус на Аујецкиева бо-

лест или на неговиот гликопротеин B (ADV-gB) или 

гликопротеин D (ADV-gD) или тест на серум неутрали-

зација и 

- во случај на животни вакцинирани со вакцина без 

гликопротеин E, ELISA за откривање на антитела на 

гликопротеин E (ADV-gE) на вирус на Аујецкиева бо-

лест;―, 

Точката 7) се менува и гласи: 

„доколку се потврди дека некои животни се пози-

тивни на тестот за бруцелоза од точка 6) потточка а) од 

овој став и сомнежот на бруцелоза не е исклучен во 

согласност со потточка б) на оваа точка, тие животни 

треба веднаш да се отстранат од карантинот;―. 

Точката 8) се менува и гласи: 

„доколку се потврди дека некои животни се пози-

тивни на тестот за Аујецкиева болест од точка 6) пот-

точка б) од овој став, тие животни треба веднаш да се 

отстранат од карантинот;―. 

Точката 9) се менува и гласи: 

„при групен карантин, треба да се преземат сите не-

опходни мерки за да се обезбеди дека кај преостанати-

те животни, кај кои резултатите од тестовите од точка 

6) на овој став се негативни, имаат задоволителна 

здравствената состојба пред да бидат примени во цен-

тарот за собирање на семе согласно овој член и―. 

Точката 10) се менува и гласи: 
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„во случај на сомнеж на појава на болеста бруцело-
за да се примени следниот протокол за животните кои 
биле позитивни на тестот на бруцелоза од точка 6) пот-
точка а) од овој став, и тоа: 

а) на позитивните серуми од земените примероци 
треба да се примени најмалку еден од алтернативните 
тестови од точка 6) потточка а) од овој став кој не бил 
применет на примероците од точка 6) на овој став;  

б) епидемиолошко испитување треба да биде спро-
ведено на објектот/ите на потекло на позитивните жи-
вотни и 

в) врз животните кои биле позитивни на тестовите 
од точка 6) потточка а) од овој став и алинеја 1 од оваа 
потточка, треба да се спроведат најмалку еден од след-
ните тестови на примероци земени најмалку седум де-
на по датумот на земање на примероците од точка 6) на 
овој став, и тоа: 

- пуфериран Brucella aнтиген тест (розе Bengal 
тест);  

- тест на серум аглутинација;  
- тест на фиксација на комплемент;  
- cELISA или 
- iELISA;―. 
По точката 10) се додаваат две нови точки 11) и 12) 

кои гласат: 
„11) за да се отфрли сомнежот на појава на болеста 

бруцелоза:  
а) повторното тестирање од точка 10) потточка а) 

од овој став треба да биде со добиен негативен резул-
тат и со епидемиолошкото испитување спроведено на 
објектот(ите) на потекло да не се открило присуство на 
бруцелоза кај говеда, како и  тестот од точка 10) пот-
точка в) од овој став треба да е со негативен резултат 
или  

б) со епидемиолошкото испитување спроведено на 
објектот(ите) на  потекло треба да не се открило при-
суство на бруцелоза кај свињите и сите животни кои 
биле позитивни на тестовите од точка 10) потточки а)   
или в) од овој став треба да се подложени на постмор-
тален преглед и на тест за идентификација на агенс за 
бруцелоза кај свињи со добиени негативни резултати и 

12) по исклучувањето на сомнежот за бруцелоза си-
те животни од карантинот од точка 7) на овој став да се 
примат во центарот за собирање на семе.―. 

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„(4) На денот на приемот во центарот за собирање 

на семе, ниту едно животно не треба да покажува било 
какви клинички знаци на болест.―. 

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи: 
„По исклучок на одредбите од став (6) на овој член, 

сите животни треба да доаѓаат директно од карантин, 
кој на денот на испораката ги исполнува следните ус-
лови: 

1) не се наоѓаат во заштитена зона, согласно Зако-
нот за ветеринарно здравство, заради појава на инфек-
тивна или пренослива болест кај домашните свињи, 
вклучително лигавка и шап, везикуларна болест кај 
свињите, везикуларен стоматитис, класична чума кај 
свињите и африканска чума кај свињите и 

2) не се забележани клинички, серолошки, виро-
лошки или патолошки знаци за присуство на Аујецкие-
ва болест во последните 30 дена пред денот на испора-
ката.―. 

Во ставот (5) кој станува став (6) зборовите „став 

(4) од овој член― се заменуваат со зборовите „став (5) 

од овој член―. 

Ставот (6) станува став (7). 

 

Член 2 

Во членот 24 ставот (1) се менува и гласи: 

„Сите животни кои се чуваат во центар за собирање 

на семе за вештачко осеменување, треба да бидат испи-

тани и да се добиени негативни резултати од следните 

задолжителните рутински тестови:  

1) во однос на бруцелоза, пуфериран Brucella aнти-

ген тест  (розе Bengal тест) или cELISA или iELISA; 

2) во однос на Аујецкиева болест: 

а) во случај на невакцинирани животни, ELISA за 

откривање на антитела на цел вирус на Аујецкиева бо-

лест или на неговиот гликопротеин B (ADV-gB) или 

гликопротеин D (ADV-gD) или тест на серум неутрали-

зација и 

б) во случај на животни вакцинирани со вакцина 

без гликопротеин E, ELISA за откривање на антитела 

на гликопротеин E (ADV-gE) на вирус на Аујецкиева 

болест и  

3) во однос на класична чума кај свињите, ELISA на 

антитела или тест на серум неутрализација.―. 

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), 

кои гласат: 

„(2) Тестовите од став (1) на овој член се примену-

ваат на примероци земени од:  

1) сите животни пред напуштањето на центарот за 

собирање на семе или при пристигнувањето во кланица 

и не подоцна од 12 месеци по приемот во центарот за 

собирање на семе или 

2) најмалку 25 % од животните во центарот за соби-

рање на семе на секои три месеци, при што, ветерина-

рот од центарот за собирање на семе треба да обезбеди 

дека земените мостри се репрезентатвни примероци на 

целата популација во центарот, особено во однос на 

старосната група и сместувањето. 

(3) Доколку тестирањето се спроведува согласно 

став 2) точка 2) од овој член ветеринарот од центарот 

за собирање на семе треба да обезбеди дека сите жи-

вотни се тестирани согласно став 1) на овој член нај-

малку еднаш за време на нивниот престој во центарот 

за собирање на семе и најмалку на секои 12 месеци од 

денот на приемот ако нивниот престој надминува 12 

месеци.―. 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (4) и (5). 

 

Член 3 

Во членот 25 став (1) во точката 3) бројот „24― се 

заменува со бројот „23―. 

Точката 5) се менува и гласи: 

„се чуваат во центри за собирање на семе кои не се 

наоѓаат во заштитена зона согласно Законот за ветери-

нарно здравство поради појава на инфективна или пре-

нослива болест кај домашните свињи, вклучително ли-

гавка и шап, везикуларна болест кај свињите, везикула-

рен стоматитис, класична чума кај свињите и африкан-

ска чума кај свињите и―. 
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Точката 6) се менува и гласи: 
„се чуваат во центри за собирање на семе во кои не 

се забележани клинички, серолошки, виролошки или 
патолошки знаци за присуство на Аујецкиева болест во 
последните 30 дена пред денот на собирањето на се-
мето.―. 

Во ставот (2) зборовите „и микоплазми― се бришат, 
а зборот „раствори― се заменува со зборовите „концен-
трации во финалното разредено семе―. 

Во ставот (3) точка 1) зборовите „членовите 21 и 
22― се заменуваат со зборовите „член 21 точка 2) пот-
точка г) и член 22 точка 7) потточки а), б), д) и ѓ)―. 

 
Член 4 

Во членот 29 став (1) точка 1) зборот „постојан― се 
брише. 

 
Член 5 

Во членот 31 точката 5) менува и гласи: 
„е тестиран со следните тестови кои се спроведени 

и потврдени во лабораторија која е одобрена од страна 
на Агенцијата, согласно програмата од точка 6) од овој 
член и која е акредитирана за тестовите од оваа точка 
во согласност со член 80 од Законот за безбедност на 
храната(*1)   и тоа:  

a) тест на имуно-дифузијасо агар-гел (Coggins тест) 
или ELISA тест за инфективна анемија кај копитари, со 
негативен резултат;  

б) тест на изолација на вирус за вирусен артеритис 
кај коњи или за откривање на неговиот геном со поли-
мераза верижна реакција (PCR) или полимераза вериж-
на реакција во реално време (real-time PCR), извршен 
со негативни резултати врз аликвот на целото семе за 
вештачко осеменување од пастувот донор, освен ако не 
е добиен негативен резултат при серумски раствор од 
1: 4 кај тест на серум неутрализација за вирусен арте-
ритис кај коњите;  

в) тест за откривање на агенс за заразен метритис 
кај копитари со негативни резултати на три примероци 
(брисеви) земени од пастувот донор на два пати во ин-
тервал од не помалку од седум дена, и не порано од се-
дум дена (систематски третман) или 21 ден (локален 
третман) по можен антимикробен третман на пастувот 
донор, од најмалку следните места: 

- препуциумот,  
- уретрата и 
- уретралната фоса.  
г) примероците да бидат сместени во транспортен 

медиум со активен јаглен (Amies медиум) пред да се 
пратат во лабораторијата и  

д) врз примероците се спроведуваат најмалку еден 
од следните тестови:  

- на култура во микроаерофилни услови во времет-
раење од најмалку седум дена за изолација на 
Taylorella  equigenitalis,  во рок од 24 часа по земањето 
на примероците од животното донор или во рок од 48 
часа ако примероците се чувани на ладно за време на 
транспортот или  

- PCR или real-time PCR за откривање на геномот на 
Taylorella equigenitalis, спроведен во рок од 48 часа по 
земањето на примероците од животното донор;― 

Точката 6) менува и гласи: 
„е тестиран на една од следните програми на тести-

рање, и тоа: 

a) ако пастувот донор престојувал во центарот за 
собирање на семе најмалку 30 дена пред датумот на 
првото собирање на семе и во текот на периодот на со-
бирање на семе и ниту една копитар од центарот за со-
бирање на семе не бил во директен контакт со копитар 
со понизок здравствен статус од оној на пастувот до-
нор, тестовите од точка 5) од овој член се извршуваат 
врз мостри земени од пастувот донор најмалку еднаш 
годишно на почетокот на сезоната за размножување 
или пред првото собирање на семето наменето за става-
ње во промет како свежо, разладено или замрзнато и не 
порано од 14 дена од датумот кога започнал периодот 
на престој во траење од најмалку 30 дена пред датумот 
на првото собирање на семе; 

б) ако пастувот донор престојува во центарот за со-
бирање на семе најмалку 30 дена пред датумот од 
првото собирање на семе и во текот на периодот на со-
бирање, но со можност повремено да се изнесува од 
центарот под одговорност на ветеринарот од центарот 
во континуиран период помалку од 14 дена и/или дру-
ги копитари од центарот за собирање доаѓаат во дирек-
тен контакт со копитари со понизок здравствен статус, 
се извршуваат потребните тестови од точка 5) од овој 
член врз мостри земени од пастувот донор и тоа нај-
малку еднаш годишно на примероци земени од пасту-
вот донор на почетокот на сезоната за размножување 
или пред првото собирање на семе наменето за ставање 
во промет како свежо, разладено или замрзнато и нај-
малку 14 дена по датумот кога започнал периодот на 
престој во траење од најмалку 30 дена пред датумот на 
првото собирање на семе и за време на периодот на со-
бирање на семе наменето за ставање во промет како 
свежо, разладено или замрзнато на следниов начин: 

- за тестот од точка 5) потточка (a) од овој член на 
примероци земени најмногу 90 дена пред собирањето 
на семе за ставање во промет; 

- за тестот од  точка 5) потточка (б) на овој член на 
примероци земени најмногу 30 дена пред собирањето 
на семе за ставање во промет, освен ако со тестот на 
изолација на вирус, PCR или real-time PCR спроведен 
на примероци од аликвот на вкупната количина семе 
кое е собрано најмногу шест месеци пред собирањето 
на семето за ставање во промет се потврди дека пасту-
вот донор не е преносител и ако резултатот на пастувот 
донор со серум неутрализациски тест на разреден се-
рум од најмалку 1:4 бил позитивен на вирусен артери-
тис кај коњи и  

- за тестот од точка 5) потточка (в) на овој член на 
примероци земени најмногу 60 дена пред собирањето 
на семе за ставање во промет, што во случај на PCR 
или real-time PCR може да се спроведе на три примеро-
ци (брисеви) земени во ист момент; 

в) доколку пастувот донор не ги исполнува услови-
те од потточките a) и б) на оваа точка, а семето се со-
бира за ставање во промет како замрзнато семе за веш-
тачко осеменување, тестовите од точка 5) на овој член 
се вршат врз примероци земени од пастувот донор на 
следниов начин: 

- најмалку еднаш годишно на почетокот од сезоната 
за размножување; 

- во текот на периодот на складирање од член 33 
став (3) точка 2) од овој правилник и пред семето да се 
отстрани од центарот или се искористи врз мостри зе-
мени не порано од 14 дена и не подоцна од 90 дена по 
датумот на собирање на семето и 
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- по исклучок од алинеја 2 од оваа потточка, зема-
њето на примероци и тестирањето по собирањето на 
семето за вирусен артеритис кај коњите како што е 
опишано во  точка 5) потточка б) на овој член, не е пот-
ребно во случај кога ќе се потврди отсуство на причи-
нителот на вирусен артеритис кај коњи кај серопозити-
вен пастув со тест на изолација на вирус, спроведени 
PCR или real-time PCR, со добиен негативен резултат, 
на примероци од аликвот на вкупната количина семе 
од пастувот донор земени два пати годишно во интер-
вал од најмалку четири месеци и пастувот донот реаги-
рал со позитивен резултат при разредување на серумот 
од најмалку 1:4 со тест на серум неутрализација за ви-
русен артеритис кај копитари;―. 

 
Член 6 

Во членот 35 точката 8) се менува и гласи: 
„да се измиваат и да имаат недопрена zona 

pellucida, или ембрионска капсула кај ембриони од ко-
питари, пред и веднаш по миењето. Во согласност со 
Прирачникот на IETS, стандардната процедура за мие-
ње се менува за да се вклучат и дополнителни миења 
со ензимот трипсин, кога тоа се препорачува за да се 
инактивираат или отстранат одредени патогени;―. 

Точката 10) се менува и гласи: 
„zona pellucida на секој ембрион, o или ембрионска 

капсула кај ембриони од копитари, се испитува врз це-
лата површина на зголемување од не помало од 50×, за 
да се потврди дека е недопрена и слободна од адхери-
ран материјал;―. 

 
Член 7 

Во членот 40 став (4) се менува и гласи: 
„Покрај условите од Правилникот за начинот и по-

стапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои 
е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ве-
теринарно-здравствениот сертификат или други доку-
менти што ја придружува пратката со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло, како 
и начинот и постапката на вршење на проверка и прег-
лед при увоз и транзит на пратка со живи животни, ак-
вакултура и производи од животинско потекло(*2) и во 
Правилникот за услови за ставање во промет на копи-
тари (*3), кобилите донори треба да ги исполнуваат и 
следните услови:  

1) не треба да се користат за природен припуст во 
текот на најмалку 30 дена пред датумот на собирање 
јајце-клетки или ембриони и меѓу датумот на првиот 
примерок испитан согласно одредбите од точките 2) и 
3) од овој став и датумот на собирањето на јајце-клет-
ките и ембрионите; 

2) да се тестирани со тест на имуно-дифузија со 
агар-гел (Coggins тест) или ELISA тест за Инфективна 
анемија кај копитари со добиени негативни резултати, 
а извршен на примерок од крв земен не порано од 14 
дена од датумот на почеток на периодот од најмалку 30 
дена од точка 1) на овој став и не повеќе од 90 дена 
пред собирање на јајце клетките или ембрините кои се 
наменети за ставање во перомет; 

3) да се подложени на тест на идентификација на 
агенс за заразен метритис кај копитари со добиен нега-
тивен резултат, во лабораторијата  од  член 31 точка 5) 
од овој правилник на најмалку два примерока (бри-
севи) земени од кобилата донор не порано од седум 
дена, при систематски третман, или не  порано од 21 
ден, локален третман, по можен антимикробен третман 
на кобилата донор, најмалку од следните места:  

— мукозната површина на клиторалната вдлабнати-
на (fossa clitoridis) и 

— клиторални синуси.―. 
По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и 

(7) кои гласат:  
„(5) Примероците од став (4) точка 3) на овој член 

се земаат во периодот од став (4) точка 1) на овој член 
на два пати во интервал од не помалку од седум дена 
во случај на тестот од став (7) точка 1) од овој член или 
еднаш во случај на тестот од став (7) точка 2) од овој 
член. 

(6) Примероците од став (4) точка 3) на овој член 
треба да бидат сместени во транспортен медиум со ак-
тивен јаглен (Amies медиум) пред да се испратат во ла-
бораторијата. 

(7) Врз примероците од став (4) точка 3) на овој 
член се спроведуваат најмалку еден од следните тес-
тови: 

1) култура во микроаерофилни услови во времетра-
ење од најмалку седум дена за изолација на Taylorella  
equigenitalis,  во рок од 24 часа по земањето на приме-
роците од животното донор или во рок од 48 часа ако 
примероците се чувани на ладно за време на тран-
спортот или  

2) PCR или real-time PCR за откривање на геномот 
на Taylorella equigenitalis, спроведен во рок од 48 часа 
по земањето на примероците од животното донор.―. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 02-225/4 Агенција за храна 

23 март 2018 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 
 

______________________ 

(*1)
 Член 80 од Законот за безбедност на храната е 

усогласен со член 12 од Регулативата на Европскиот 
Парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 882/2004 од 29 април 
2004 година за вршење службени контроли со цел да се 
утврди усогласеноста со законодавството за храна и 
храна за животни, како и со прописите за здравјето и 
благосостојбата на животните (CELEX бр. 
32004R0882). 

(*2)
 Правилникот за начинот и постапката за увоз и 

транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат или други документи што ја 
придружува пратката со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло, како и начинот и 
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз 
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло е усогласен со Ди-
рективата на Советот 2009/156/ЕЗ од 30 ноември 2009 
година за ветеринарно-здравствените услови со кои се 
уредува движењето и увозот на копитари од трети зем-
ји (CELEX бр. 32009L0156). 

(*3)
 Правилникот за услови за ставање во промет на 

копитари е усогласен со Директивата на Советот 
2009/156/ЕЗ од 30 ноември 2009 година за ветери-
нарно-здравствените услови со кои се уредува движе-
њето и увозот на копитари од трети земји (CELEX бр. 
32009L0156). 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1089. 
Врз основа на член 24, став (1) алинеја 5, а во врска 

со членовите 79, 80 и 81 од Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македо-
нија― број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015 и 
11/2018), директорот на Агенцијата за електронски ко-

муникации на ден 23.3.2018 донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА РЕЛЕВАНТНИ ПАЗАРИ ШТО СЕ ПОДЛЕЖНИ 

НА ПРЕТХОДНА РЕГУЛАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на релевантни пазари 

што се подлежни на претходна регулација број 02-
5015/1 од 23.09.2010 година, број 02-2010/2 од 
15.04.2011 година, број 0307-1276/2 од 07.05.2014 го-
дина, број 0201-1476/7 од 15.12.2014 година, број 1306-
252/2 од 20.01.2016 година, број 1303-690/10 од 

19.04.2016 година и број 1302-1322/2 од 11.04.2017 го-
дина во член 3 точка а) и точка б) се брише.  

Во член 3 од истата Одлука потточките 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 и 11 стануваат потточки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
и 10.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во ―Службен весник на Ре-
публика Македонија― и на веб страната на Агенцијата 
за електронски комуникации. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Врз основа на членовите 79, 80 и 81 од Законот за 

електронските комуникации, Агенцијата за електрон-
ски комуникации изврши анализа на релевантниот па-
зар за продажба на производи и услуги на мало, пазар 
за Јавно достапни телефонски услуги на фиксна лока-
ција за резиденцијални и деловни корисници. 

Во финалниот документ од анализата на пазар за 
Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација 

за резиденцијални и деловни корисници, донесен под 
број 1302-168/2 од 15.01.2018 година е утврдено дека  
овој релевантен малопродажен пазар повеќе не го ис-
полнува тестот на три критериуми, со што истиот не ги 
исполнува условите за релевантен пазар за претходна 
регулација. Според заклучоците релевантниот пазар се 
брише. 

Со оглед на сето ова погоре наведено, а врз основа 

на членот 24 став (1) алинеја 5 од Законот за електрон-
ските комуникации, директорот на Агенцијата за елек-
тронски комуникации донесе одлука како во диспози-
тивот.  

 
         Бр. 1302-326/4 Директор на Агенцијата 
23 март 2018 година за електронски комуникации, 

              Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

1090. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 

1 алинеја 5 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги („Службен весник на Републи-

ка Македонија―, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 

142/16 и 132/17), а во врска со член 62 став 6 од истиот 

закон, член 22 од Правилникот за минимални тех-

нички, просторни, финансиски и кадровски услови за 

добивање дозвола за радио и телевизиско емитување 

бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со измена и допол-

нување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, член 51 став 

1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата уп-

равна постапка („Службен весник на Република Маке-

донија‖, бр. 124/15), член 14 од Законот за управните 

спорови („Службен весник на Република Македонија―, 

бр.62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 

бр.08-131 од 16.03.2018 година, за покренување поста-

пка за одземање на дозволата за телевизиско емитува-

ње на Трговското радиодифузно друштво Телеканал 

А1 ДООЕЛ Струмица бр.08-1052 од 29.09.2015 година, 

а согласно Заклучокот, бр.02-1476/2 од 29.03.2018 го-

дина, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, на 19-та седница одржана на 

29.3.2018 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИ-

ЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИО-

ДИФУЗНО ДРУШТВО ТЕЛЕКАНАЛ А1 ДООЕЛ 

СТРУМИЦА 

 

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емиту-

вање, бр.08-1052 од 29.09.2015 година на Трговското 

радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Стру-

мица, поради неисполнување на обврската од член 62 

став 6 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 и 132/17) 

и член 22 од Правилникот за минимални технички, 

просторни, финансиски и кадровски услови за добива-

ње дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-

5774/1 од 21.11.2014 година со измена и дополнување 

бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, со оглед на фактот 

дека радиодифузерот не ги исполнил минималните 

кадровски услови од Правилникот за минимални тех-

нички, просторни, финансиски и кадровски услови за 

добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, 

односно затоа што по издавањето на дозволата наста-

нале околности што преставуваат законски пречки за 

имателот на дозволата да ја врши дејноста. 

2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Ре-

публика 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 

Македонија. 

3. Оваа Одлука е конечна.                  
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 

Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 

ДООЕЛ Струмица, е имател на дозвола за телевизиско 

емитување, бр.08-1052 од 29.09.2015 година, за емиту-

вање преку јавна електронска комуникациска мрежа 

која не користи ограничен ресурс, на регионално ниво, 

за подрачјето на Д4 - Боскија (Радовиш, Конче, Васи-

лево, Босилово, Струмица, Ново Село, Валандово, Бог-

данци, Дојран, Гевгелија), телевизиски програмски сер-

вис со претежно забавен општ формат, на македонски 

јазик. 

Согласно член 62 став 6 од Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги, за обезбедување на теле-

визиско или радио емитување покрај условите и об-

врските пропишани во овој закон, радиодифузерот тре-

ба да исполнува посебни минимални технички, прос-

торни, финансиски и кадровски услови во зависност од 

програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт 

донесен од страна на Агенцијата. 

Во член 22 од Правилникот за минимални тех-

нички, просторни, финансиски и кадровски услови за 

добивање дозвола за радио и телевизиско емитување            

бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година, со измена и допол-

нување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, бројот и 

структурата на вработените лица за телевизија на реги-

онално ниво, со исклучок на регионот Д7, треба да би-

де најмалку 10 (десет), од кои 5 (пет) со висока стручна 

спрема (ВСС), вработени како новинари. 

Во однос на минималните кадровски услови ут-

врдени во горенаведениот правилник, на 18.12.2017 го-

дина, од страна на анонимно физичко лице, стручната 

служба на Агенцијата телефонски беше известена дека 

регионалната телевизија ТВ Телеканал А1 која емитува 

програма во радиодифузниот регион Д4 – Боскија (Ра-

довиш, Конче, Василево, Босилово, Струмица, Ново 

Село, Валандово, Богданци, Дојран, Гевгелија) веќе из-

весен временски период не ги исполнувала минимал-

ните кадровски услови утврдени во цитираниот пра-

вилник. За наведеното од страна на лице вработено во 

Стручната служба на Агенцијата беше составена Служ-

бена белешка бр.03-5597/1 од 19.12.2017 година. 

По повод тоа, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на 19.12.2017 година, испрати  до-

пис - Барање податоци бр.03-5597/2, со кој побара од 

ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, во рок од седум 

дена од денот на приемот на дописот да достави доку-

менти (во оригинал или копии заверени на нотар) од 

коишто ќе може да се констатира дека радиодифузерот 

ги исполнува минималните кадровски услови утврдени 

во Правилникот. Во Агенцијата е доставена повратни-

ца од Македонска пошта дека дописот бил уредно при-

мен на 25.12.2017 година, така што рокот за доставува-

ње на документите истекуваше на 01.01.2018 година.  

Со оглед дека до Агенцијата не беше доставена по-

бараната документација, на 15.01.2018 година, Агенци-

јата повторно испрати допис - Барање податоци бр.03-

377/1 до ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, со кој 

допис од радиодифузерот повторно беше побарано да 

ги достави претходно побараните документи, и тоа во 

рок од седум дена од денот на приемот на овој допис. 

Во Агенцијата е доставена повратница од Македонска 

пошта дека дописот бил уредно примен на 17.01.2018 

година, така што рокот за доставување на документите 

истекуваше на 24.01.2018 година.  
Имајќи предвид дека ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ 

Струмица не одговори ниту на ова барање од Агенци-
јата, на 13.02.2018 година до наведениот радиодифузер 
беше испратен и трет допис - Барање податоци бр.03-
377/2, со кој му беше укажано дека е должен потребна-
та документација да ја достави веднаш по приемот на 
дописот и дека доколку не постапи по него Агенцијата 
ќе покрене постапка за одземање на дозволата за теле-
визиско емитување. 

Во Агенцијата на 13.03.2018 година, од страна на 
Македонска пошта е вратен дописот, а од податоците 
наведени на ковертот од самиот допис, е видно дека 
Македонска пошта во два наврати (на 01.03.2018 годи-
на и на 02.03.2018 година) го известила радиодифузе-
рот да го подигне дописот, но истиот не го побарал, 
при што на ковертот е нотирана забелешка „не поба-
рал―. 

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши адми-
нистративен надзор, кој се врши на работењето на из-
давачите на медиуми од аспект на усогласеноста на 
нивното работење со условите утврдени со Законот за 
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги и прописите донесени врз основа на него 
(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги). 

Агенцијата преку Секторот за стратешко планира-
ње и авторски права, на 14 март 2018 година, изврши 
вонреден административен надзор, при што во Писме-
ниот извештај за извршен административен надзор 
бр.03-1191/1 од 14.03.2018 година, беше констатирано 
дека Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 
ДООЕЛ Струмица не ги исполнува минималните кад-
ровски услови утврдени во Правилникот за минимални 
технички, просторни, финансиски и кадровски услови 
за добивање дозвола за радио или телевизиско емиту-
вање. Имајќи го предвид констатираното прекршување 
на член 22 од цитираниот правилник, а во врска со 
член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги, во Извештајот за извршен админис-
тративен надзор бр.03-1191/1 од 14.03.2018 година, се 
даде предлог мерка директорот на Агецијата да дос-
тави предлог до Советот за покренување на постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на 
Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 ДО-
ОЕЛ Струмица. 

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека до-
колку се констатира непочитување на одредбите од За-
конот 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 ме-
диум, директорот на Агенцијата може да преземе мер-
ка односно да достави предлог до Советот на Агенција-
та за одземање на дозволата. 

Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе 
ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитува-
ње пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го 
избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифу-
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зери, по претходно доставено писмено известување до-
колку по издавањето на дозволата настанат околности 
што претставуваат законски пречки за имателот на доз-
волата да ја врши дејноста. 

Постапката за одземање на дозволата за телевизис-
ко или радио емитување, согласно член 83 став 1 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја 
покренува Советот по предлог на директорот на 
Агенцијата. 

Со оглед на констатираното прекршување на член 
62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги и член 22 од Правилникот за минимални 
технички, просторни, финансиски и кадровски услови 
за добивање дозвола за радио или телевизиско емиту-
вање, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски 
врз основа на член 83 став 1 oд Законот за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 
став 1 алинеја 5 од истиот закон, достави Предлог Уп1 
бр.08-131 од 16.03.2018 година за покренување поста-
пка за одземање на дозволата за телевизиско емитува-
ње на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, бр.08-
1052 од 29.09.2015 година. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на 17-та седница одржана на 
20.03.2018 година, со Заклучокот, бр.02-1211/4 од 
20.03.2018 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-131 
од 16.03.2018 година, за покренување на постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на 
ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, доставен од 
предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трај-
чевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 
дозволата на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, 
бр.08-1052 од 29.09.2015 година, а согласно член 82 
став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, Агенцијата достави Известување до наведени-
от радиодифузер (Уп1 бр.08-131 од 20.03.2018 година), 
во кое му беше укажано дека доколку не ја достави 

потребната документација од кој што ќе може да се 
констатира дека ги исполнува минималните кадровски 
услови утврдени во цитираниот Правилник, Советот на 
Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на 
приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата, 
Уп1 бр.08-131 од 16.03.2018 година, ќе донесе Одлука 
за одземање на неговата дозвола за телевизиско емиту-

вање, по што согласно член 85 став 2 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузе-
рот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери. 

Известувањето Уп1 бр.08-131 од 20.03.2018 година, 
беше испратено до ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Стру-
мица, во писмена форма преку „Македонска пошта― 
Скопје. Исто така, наведеното Известување беше дос-
тавено до ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица и во 
електронска форма на 20.03.2018 година, на електрон-
ската адреса на радиодифузерот регистрирана како ин-
формација за контакт во Централниот регистар на  Ре-
публика Македонија. 

На 28.03.2018 година, од страна на лице вработено 
во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги до директорот на Агенци-
јата, д-р Зоран Трајчевски, доставено е Известување 
бр.03-1455/1 со кое се известува дека „заклучно со 
11:30 часот на 28.03.2018 година (среда), во архивата 
на Агенцијата не е доставена документација од која 

што ќе може да се констатира дека ТРД Телеканал А1 
ДООЕЛ Струмица ги исполнува минималните кадров-
ски услови утврдени во „Правилникот за минимални 
технички, просторни, финансиски и кадровски услови 
за добивање дозвола за радио и телевизиско емиту-
вање― (бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година)―. 

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 

бр.08-1052 од 29.09.2015 година - ТРД Телеканал А1 
ДООЕЛ Струмица и во рокот од 15 (петнаесет) дена, 
од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-131 од 
16.03.2018 година, од страна на Советот на Агенцијата, 
не ja исполнил обврскaтa предвиденa во член 62 став 6 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги и член 22 од Правилникот за минимални технички, 
просторни, финансиски и кадровски услови за добива-

ње дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-
5774/1 од 21.11.2014 година со измена и дополнување 
бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, Советот на Агенци-
јата врз основа на член 82 став 1 алинеја 5 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а соглас-
но Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1476/2 од 
29.03.2018 година, донесе Одлука со која се одзема 

дозволата бр.08-1052 од 29.09.2015 година за телеви-
зиско емитување на Трговското радиодифузно друш-
тво Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, поради тоа што 
имателот на дозволата не ја исполнил предвиденa во 
член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги и член 22 од Правилникот за минимал-
ни технички, просторни, финансиски и кадровски усло-

ви за добивање дозвола за радио и телевизиско емиту-
вање бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со измена и до-
полнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, односно 
поради тоа што по издавањето на дозволата настанати 
се околности што претставуваат законски пречки за 
имателот на дозволата да ја врши дејноста.  

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозво-
ла за телевизиско или радио емитување е конечна, а 
против истата имателот на дозволата има право да под-
несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од де-
нот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот 
суд е итна.  

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука 
како во диспозитивот. 

 
 

УП1 Бр. 08-131 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
29 март 2018 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
 
Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата 

за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно 
друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица е конечна. 
Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското 
радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Струми-
ца има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок 
од 30 дена од денот на нејзиниот прием.  
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