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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3557.
Врз основа на членот 158-ѓ од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16 и 83/18),
Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 октомври 2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

I. За членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, се именуваат:
1) Сулејман Ахмеди, доктор на правни науки, од Тетово, професионално ангажиран со полно работно
време, со мандат од пет години;
2) Злате Симоновски, дипломиран инженер по електротехника, од Битола, професионално ангажиран со
полно работно време, со мандат до 10 ноември 2019 година и
3) Александра Кокароска, магистер по иновации и проектен менаџмент, од Прилеп, непрофесионално ангажиран член.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6084/1

Претседател на Собранието

24 октомври 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.

25 октомври 2018
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- Розалита Дојчиноска, полициски советник за кон-

3558.
Врз основа на членот 49 став (4) од Законот за На-

трола, надзор и превенција на полицијата, стандарди и

родната банка на Република Македонија („Службен

контрола на квалитет во Единицата за стратешко пла-

весник на Република Македонија“ број 158/10, 123/12,

нирање, стандарди и контрола на квалитет при Бирото

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Собранието на Република

за јавна безбедност во Министерството за внатрешни

Македонија, на седницата одржана на 24 октомври

работи.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

2018 година, донесе

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РепублиОДЛУКА

ка Македонија“.

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА
I. За неизвршен член на Советот на Народната бан-

Бр. 08-6098/1

Претседател на Собранието

24 октомври 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.

ка на Република Македонија се именува

__________

- професор Синиша Наумовски, доктор по економ3560.

ски науки од Скопје.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот
на Република Македонија, Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 24 октомври
2018 година, даде

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6097/1

Претседател на Собранието

24 октомври 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.
__________

3559.

А В Т Е Н Т ИЧ Н О Т О Л КУ В А ЊЕ
НА ЧЛЕНОТ 29 СТАВ (2) ТОЧКА 4) ОД ЗАКОНОТ
ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ
28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 И 120/18)

Врз основа на членот 154 став (3) алинеја 1 од Законот за правда за децата („Службен весник на Републи-

Членот 29 став (2) од Законот за трговските друш-

ка Македонија“ број 148/13), Собранието на Република

тва („Службен весник на Република Македонија“ број

Македонија, на седницата одржана на 24 октомври

28/2004, 85/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11,

2018 година, донесе

166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18),
ОДЛУКА

гласи:

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА

„(2) Трговско друштво не можат да основаат:

ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

1) трговски друштва чија сметка отворена кај кој
било носител на платниот промет е блокирана и лицата

I. За член на Државниот совет за превенција на детско престапништво се избира

кои се членови на органот на управување, органот на
надзор, односно се управители на тие друштва, се до-

Стр. 4 - Бр. 195
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дека трае блокадата на сметката на друштвото или до-

блокадата на сметката на друштвото или додека над

дека над истото не се отвори постапка на ликвидација

друштвото не се отвори постапка за ликвидација или

или стечај;

стечај, се однесува единствено за основање трговско

2) друштвата над кои е отворена стечајна постапка,
додека трае постапката;

друштво, а не и за стекнување влог во веќе основаното
т.е. постоечкото друштво.

3) лица кои се членови на органот на управување,
органот на надзор, односно се управители на трговски

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

друштва на кои во постапка пропишана со закон им е
изречена забрана за вршење професија, дејност или
должност се додека трае забраната;

Бр. 08-6112/1

Претседател на Собранието

24 октомври 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.

4) лице кое е содружник во друштво со ограничена
одговорност (ДОО) или во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ) чија сметка
е блокирана додека трае блокадата на сметката на
друштвото или додека над друштвото не се отвори по-

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

стапка за ликвидација или стечај;
5) содружниците, управителите и членовите на ор-

3561.

ганот на управување и органот на надзор на друштвата

По извршеното срамнување со изворниот текст

за кои согласно со членот 552-б од овој закон е започ-

Законодавно-правната комисија утврди дека во тек-

ната постапка за бришење додека трае таа постапка и

стот на Одлуката за именување на претседател и

во период од три години од денот на објавата на бри-

членови на Комисијата за заштита на конкуренција-

шењето на друштвото на веб страницата на Централни-

та („Службен весник на Република Македонија“

от регистар, освен основачите, односно содружниците

број 191/2018) направена е техничка грешка поради

кои се меѓународни финансиски организации чија

што се дава

членка е Република Македонија и чие учество во осИСПРАВКА

новната главнина на друштвото е под 50% и
6) лица за кои со правосилна одлука на судот е ут-

НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-

врдено дека сториле кривично дело лажен стечај, пре-

ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА

дизвикување стечај со несовесно работење, злоупотре-

НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ба на постапката стечај, оштетување или повластување
на доверители и изречена им е забрана за вршење про-

Во точката 1 под б) за членови, во алинејата 3, на-

фесија, дејност или должност, се додека траат правните

место зборовите: „магистер по бизнис право“, треба да

последици од забраната.“

стојат зборовите: „дипломиран правник со положен

Одредбата од членот 29 став (2) точка 4) треба да се

правосуден испит“.

толкува, така што, забраната за лице кое е содружник
во друштво со ограничена одговорност (ДОО) или во

Бр. 11-6058/2

Од Законодавно-правната

друштво со ограничена одговорност основано од едно

24 октомври 2018 година

комисија на Собранието

лице (ДООЕЛ), чија сметка е блокирана, додека трае

Скопје

на Република Македонија

25 октомври 2018
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
3562.
Врз основа на член 276 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 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), министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРЕГЛЕДОТ НА УМРЕНИТЕ И ОБДУКЦИЈАТА, СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРЕГЛЕД НА УМРЕНИ
ЛИЦА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА СМРТ И ОБДУКЦИСКИОТ
ПРОТОКОЛ
Член 1
Во Правилникот за начинот на спроведувањето на прегледот на умрените и обдукцијата, содржината на
програмата и начинот на спроведување на обуката на овластените лица за преглед на умрени лица, како и формата и содржината на потврдата за смрт и обдукцискиот протокол („Службен весник на Република Македонија“ број 185/18), по членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:
„Потврдата за смрт согласно овој правилник, до денот на овластувањето на лицата од член 268 став 1 од Законот за здравствената заштита, ќе се пополнува од страна на лицата кои до денот на влегувањето во сила на
овој правилник, биле овластени за преглед на умрени лица и пополнување на потврдата за смрт.“
Член 2
Прилогот број 3 се заменува со нов Прилог број 3 кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 13.1-84731/1
22 октомври 2018 година
Скопје
Министер за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 10-4951/7
22 октомври 2018 година
Скопје
Министер за здравство,
доц.д-р Венко Филипче, с.р.
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