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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1731. 

Врз основа на член 127 од Законот за полиција 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
114/2006, 6/2009, 145/2012 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на  
18.3.2014 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ ОБЕЗБЕ-
ДУВААТ, ВИДОВИТЕ НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ  

И СТЕПЕНИТЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 Со оваа уредба се определуваат личностите и об-

јектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и ак-
тивности и степените на обезбедување. 

 
Член 2 

Под обезбедување на личности и објекти во смисла на 
оваа уредба се подразбира планирање, организирање, ко-
ординирање и извршување на оперативно-превентивни, 
превентивно-технички, физички, здравствени и други 
мерки и активности со цел за обезбедување на: 

- највисоките претставници на органите на држав-
ната власт на Република Македонија кога се во Репуб-
лика Македонија, а кога се во официјални и работни 
посети на странски држави во содејство и соработка со 
странски служби задолжени за обезбедување; 

- странски државници (претседатели на држави, 
влади, парламенти и владетели-суверени и други носи-
тели на официјални државни функции) кои се во офици-
јални и работни посети на Република Македонија и 
странски делегации од понизок ранг во работни посети 
од особено значење и интерес за Република Македонија, 
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како и највисоки претставници на меѓународни органи-
зации кои се во официјални и работни посети на Репуб-
лика Македонија; 

- седиштата на органите на државната власт и прос-
торот околу нив, како и резиденцијалните и репрезен-
тативните објекти и околниот простор што им припаѓа 
на органите на државната власт на Република Македо-
нија; 

- дипломатско-конзуларните претставништва и ре-
зиденции на Република Македонија во странство во со-
дејство и соработка со странски служби за обезбедува-
ње врз основа на реципроцитет или склучен договор; 

- странските дипломатско-конзуларни претстав-
ништва во Република Македонија и нивните рези-
денции врз основа на реципроцитет или склучен дого-
вор и меѓународните мисии со седиште во Република 
Македонија врз основа на меѓународен договор рати-
фикуван од Република Македонија; 

- манифестации од интерес за Република Македо-
нија, во организација на органите на државната власт 
на Република Македонија или други правни лица на 
кои присуствуваат или се очекува да присуствуваат 
личностите кои се обезбедуваат согласно со оваа уред-
ба и 

- објекти и простори кои се од посебно значење и 
интерес за безбедноста и одбраната на Република Ма-
кедонија. 

Мерките и активностите од ставот 1 на овој член 
Министерството за внатрешни работи, Министерство-
то за одбрана и Армијата на Република Македонија ги 
преземаат самостојно или во соработка и содејство со 
други безбедносни органи, служби, правни или физич-
ки лица, секој во рамките на своите надлежности и ов-
ластувања утврдени со закон. 

 
Член 3 

За обезбедување на личностите и објектите од оваа 
уредба се преземаат редовни, вонредни и посебни мер-
ки и активности за обезбедување. 
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По проценка на загрозеноста по безбедноста на 
личностите и објектите што се обезбедуваат, а во за-
висност од актуелната политичко-безбедносна сос-
тојба, нарушувањето на јавниот ред и мир во поголеми 
размери, воена или вонредна состојба, како и за време 
на елементарни непогоди и епидемии, се преземаат и 
дополнителни мерки и активности за обезбедување 
согласно закон. 

 
II. ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ 

 
Член 4 

Од страна на Министерството за внатрешни работи 
со редовни, вонредни и посебни мерки и активности 
постојано се обезбедуваат следниве личности: 

- Претседателот на Република Македонија; 
- претседателот на Собранието на Република Маке-

донија; 
- претседателот на Владата на Република Македо-

нија; 
- замениците на претседателот на Владата на Репуб-

лика Македонија; 
- министерот за внатрешни работи; 
- министерот за одбрана; 
- министерот за надворешни работи и 
- директорот на Бирото за јавна безбедност и дирек-

торот на Управата за безбедност и контраразузнавање 
во Министерството за внатрешни работи.  

Од страна на Министерството за внатрешни работи 
со редовни мерки и активности за обезбедување се 
обезбедуваат и членовите на потесното семејство на 
Претседателот на Република Македонија, претседате-
лот на Собранието на Република Македонија и претсе-
дателот на Владата на Република Македонија. 

Под членови на потесното семејство на личностите 
кои се обезбедуваат од ставот 2 на овој член во смисла 
на оваа уредба се подразбираат брачниот другар и де-
цата до навршена 21 година живот. 

 
Член  5 

Врз основа на претходна безбедносна проценка из-
готвена од Министерството за внатрешни работи, од 
страна на министерот за внатрешни работи може да се 
определат редовни мерки и активности за обезбедува-
ње на следниве личности: 

- министерот за правда; 
- министерот за финансии; 
- јавниот обвинител на Република Македонија и 
- претседателот на Уставниот суд на Република Ма-

кедонија.  
За личностите од ставот 1 на овој член, во случаи 

кога е оценет висок степен на опасност по нивниот жи-
вот и личниот интегритет, од страна на министерот за 
внатрешни работи може да се определат вонредни и 
посебни мерки и активности за обезбедување за вре-
метраење на опасноста. 

Со вонредни мерки и активности за обезбедување 
се обезбедуваат и кандидатите за избор на претседател 
на Република Македонија за времетраење на изборната 
кампања.  

Од страна на министерот за внатрешни работи мо-
же да се определат мерки и активности за обезбедува-
ње и за други личности кои извршуваат јавни функции 
по нивно барање, во зависност од безбедносната про-
ценка, доколку е проценет висок степен на опасност по 
нивниот живот и личниот интегритет, а поради из-
вршување на определени  дејствија во вршењето на 
нивната функција.  

 
Член   6 

Од страна на Министерството за внатрешни работи 
со редовни мерки и активности за обезбедување се 
обезбедуваат и:  

- Претседателот на Република Македонија по прес-
танување на функцијата и членовите на неговото по-
тесно семејство согласно закон и 

- претседателот на Владата на Република Македо-
нија на кого му престанала функцијата согласно закон.  

За личностите од ставот 1 на овој член на кои им 
престанала функцијата, во случаи кога е оценет висок 
степен на опасност по нивниот живот и личниот интег-
ритет, од страна на министерот за внатрешни работи 
може да се определат вонредни и посебни мерки и ак-
тивности за обезбедување за времетраење на опас-
носта.                                            

Покрај личностите од ставот 1 на овој член, од 
страна на министерот за внатрешни работи може да се 
определат редовни мерки и активности за обезбедува-
ње по престанокот на функцијата на претседателот на 
Собранието на Република Македонија, членови на Вла-
дата на Република Македонија, како и на други личнос-
ти на кои им престанала функцијата во случаи кога е 
оценет висок степен на опасност по нивниот живот и 
личниот интегритет поради преземени определени деј-
ствија во вршењето на нивната функција, но најдолго 
до една година по престанување на функцијата. 

   
Член 7 

Од страна на Министерството за внатрешни работи, 
во соработка и координација со Министерството за од-
брана и Армијата на Република Македонија, со опреде-
лени мерки и активности за обезбедување се обезбеду-
ваат странските воени и меѓународни воени делегации 
во посета на Република Македонија. 

 
Член 8 

При примопредавање на должноста помеѓу Претсе-
дателот на Република Македонија и Претседателот на 
Република Македонија на кој му престанува функци-
јата, примопредавањето на класифицирани информа-
ции се обезбедува од страна на овластени службени ли-
ца на Министерството за одбрана, Армијата на Репуб-
лика Македонија и Министерството за внатрешни ра-
боти. 

При примопредавање на должноста помеѓу личнос-
тите кои постојано се обезбедуваат на кои им преста-
нува функцијата и личностите кои ја преземаат соод-
ветната функција, примопредавањето на класифицира-
ните информации се обезбедува од страна на овластени 
службени лица на Министерството за внатрешни ра-
боти, а за министерот за одбрана и од страна на овлас-
тени службени лица на Министерството за одбрана и 
Армијата на Република Македонија, за што се составу-
ваат акти во согласност со прописите од оваа област. 

Овластените службени лица од ставовите 1 и 2 на 
овој член поседуваат безбедносен сертификат со сте-
пен на класификација во зависност од степенот на кла-
сификација на информациите што се примопредаваат. 

 
III. ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ 

 
Член 9 

Од страна на Министерството за внатрешни работи, 
Министерството за одбрана и Армијата на Република 
Македонија со редовни, вонредни и посебни мерки и 
активности за обезбедување постојано се обезбедуваат:  

- работните простории на Претседателот на Репуб-
лика Македонија (кабинет) и 

- резиденцијалниот објект во кој живее Претседате-
лот на Република Македонија со неговото потесно се-
мејство. 

Резиденциите и репрезентативните објекти во соп-
ственост на Република Македонија, во кои по потреба 
повремено престојува Претседателот на Република Ма-
кедонија, постојано се обезбедуваат од страна на Ми-
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нистерството за внатрешни работи, а од страна на Ми-
нистерството за одбрана и Армијата на Република Ма-
кедонија само за време на престојот на Претседателот 
на Република Македонија во објектите. 

 
Член 10 

Од страна на Министерството за внатрешни работи, 
со преземање на редовни, вонредни и посебни мерки и 
активности на обезбедување постојано се обезбеду-
ваат:  

- објектот на седиштето на Собранието на Републи-
ка Македонија; 

- објектот на седиштето на Владата на Република 
Македонија; 

- објектите на седиштата на министерствата; 
- домот во кој живее претседателот на Собранието 

на Република Македонија; 
- домот во кој живее претседателот на Владата на 

Република Македонија; 
- резиденциите и репрезентативните објекти што се 

во сопственост на Република Македонија, во кои по 
потреба повремено престојуваат претседателот на Соб-
ранието Република Македонија и претседателот на 
Владата на Република Македонија; 

- објектите во кои се сместени правни лица што се 
од посебно значење и интерес за безбедноста на Репуб-
лика Македонија; 

- објектите во кои се чуваат значајни документи и 
други материјали што преставуваат класифицирани ин-
формации, согласно со прописите за класифицирани 
информации и 

- странските дипломатско - конзуларни претстав-
ништва, како и дипломатските мисии на меѓународни-
те организации, врз основа на реципроцитет или рати-
фикуван меѓународен договор. 

По исклучок од ставот 1 алинеја 3 на овој член, об-
јектот на седиштето на Министерството за одбрана се 
обезбедува од страна на овластени службени лица на 
Министерството за одбрана и Армијата на Република 
Македонија. 

Во случај на нарушување на јавниот ред и мир во 
поголеми размери, воена или вонредна состојба, како и 
за време на елементарни непогоди и епидемии, за обез-
бедување на објектите од ставот 1 на овој член, од 
страна на Министерството за внатрешни работи, Ми-
нистерството за одбрана и Армијата на Република Ма-
кедонија се преземаат и дополнителни мерки и актив-
ности за обезбедување согласно закон.  

 
Член 11 

Од страна на министерот за внатрешни работи или 
министерот за одбрана, секој во рамките на своите над-
лежности и овластувања утврдени со закон,  може да се 
определи обезбедување и на други објекти од посебно 
значење и интерес за безбедноста и одбраната на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 12 

Дипломатско - конзуларните претставништва и ре-
зиденциите на Република Македонија во странство се 
обезбедуваат од страна на Министерството за внатреш-
ни работи во содејство и соработка со странски служби 
за обезбедување врз основа на  реципроцитет или склу-
чен договор. 

Обезбедувањето на објектите од ставот 1 на овој 
член и просторот околу нив, покрај физичкото обезбе-
дување, опфаќа и оперативно-превентивни, превен-
тивно-технички мерки и активности за механичка заш-
тита. 

Член 13 
Од страна на органите на државната власт и други-

те правни лица чии објекти се обезбедуваат согласно 
одредбите од оваа уредба се обезбедуваат материјално-
технички средства и опрема, логистичка поддршка, 
просторни и други услови за непречено извршување на 
работите за обезбедување на објектите.                             

 
Член 14 

Обезбедувањето на објектите од членовите 9 и 10 
од оваа уредба се врши со преземање на општи и по-
себни мерки и активности на заштита. 

Општите мерки и активности на заштита се презе-
маат од страна на  органите на државната власт и дру-
гите правни лица чии објекти се обезбедуваат и од 
страна на лицата кои работат во тие објекти согласно 
со закон. 

Посебните мерки и активности на заштита се орга-
низираат и спроведуваат од страна на  Министерството 
за внатрешни работи, односно Министерството за од-
брана и Армијата на Република Македонија, секој во 
рамките на своите надлежности и овластувања утврде-
ни со закон. 

        
Член 15 

Од страна на Министерството за внатрешни работи, 
Министерството за одбрана и Армијата на Република 
Македонија се следи спроведувањето на мерките и ак-
тивностите за обезбедување во објектите кои се од по-
себно значење и интерес за безбедноста и одбраната на 
Република Македонија, секој во рамките на своите над-
лежности и овластувања утврдени со закон. 

 
IV. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКТИ 
 

Член 16 
Од страна на овластените службени лица на Ми-

нистерството за внатрешни работи, Министерството за 
одбрана и Армијата на Република Македонија се презе-
маат мерки и активности  за обезбедување, со цел: 

- создавање на безбедносни услови за непречено од-
вивање на активностите на  личностите кои се обезбе-
дуваат согласно оваа уредба; 

- овозможување заштита на личностите кои се обез-
бедуваат согласно оваа уредба во објектите каде што 
престојуваат и при нивното движење до одредена дес-
тинација; 

- обезбедување на личната сигурност на другите ли-
ца кои по разни основи престојуваат во објектите кои 
се обезбедуваат согласно оваа уредба (работни об-
врски, посета и врз основа на други потреби), а чие 
присуство во објектот е претходно најавено; 

- обезбедување на имотот и материјалните добра во 
објектите кои се обезбедуваат согласно оваа уредба и 

- откривање и спречување на извршување на про-
тивправни дејствија и на други форми на несакани по-
јави и настани кои може да ја загрозат безбедноста на 
објектите и сигурноста на личностите кои се обезбеду-
ваат согласно оваа уредба, како и на другите лица кои 
се присутни во објектите што се обезбедуваат. 

 
Член 17 

Мерките и активностите што ги преземаат овласте-
ните службени лица на Министерството за внатрешни 
работи, Министерството за одбрана и Армијата на Ре-
публика Македонија се насочени кон спречување на 
активности превземени од страна на:  

- поединци или групи кои од небрежност или со 
умисла извршувајќи кривични дела или прекршоци ут-
врдени со закон можат да ја загрозат сигурноста на  
личностите, имотот и материјалните добра што се обез-
бедуваат согласно закон и оваа уредба и                                                   
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- странски разузнавачки служби непријателски на-
сочени против Република Македонија и нејзините нај-
високи државни претставници, против странските 
државници, дипломатско-конзуларните претставниш-
тва и меѓународните мисии што се обезбедуваат сог-
ласно закон, оваа уредба и други прописи од областа 
на обезбедувањето. 

Од страна на овластените службени лица од ставот 
1 на овој член се преземаат мерки и активности за обез-
бедување и во случаи на елементарни непогоди (зем-
јотреси, поплави, пожари и други природни и непред-
видливи сили) кои можат да влијаат на оштетување на 
објектите и загрозување на сигурноста на личностите и 
другите присутни лица во објектите и просторите што 
се обезбедуваат. 

 
Член 18 

Мерките и активностите за обезбедување на лич-
ности и објекти се состојат од преземање на:  

- оперативно-превентивни мерки и активности за 
обезбедување на личности, објекти и простори; 

- превентивно-технички мерки и активности за 
обезбедување кои опфаќаат механичко, електронско-
техничко, против-диверзионо, хемиско-биолошко-ра-
дијациско, санитарно-здравствено, противпожарно и 
други видови на обезбедување  на личности и објекти; 

- физичко и сообраќајно обезбедување на објекти и 
личности; 

- следење на преземените дејствија и активности за 
спроведување на општите мерки и активности за обез-
бедување во органите на државната власт и други прав-
ни лица од интерес за безбедноста и одбраната на Ре-
публика Македонија со кои стопанисуваат субјекти во 
својство на правни лица, секој во рамките на своите 
надлежности и овластувања утврдени со закон и 

- други потребни мерки и активности од интерес и 
значење за обезбедување на личности и објекти.   

 
Член 19 

Оперативно-превентивните мерки и активности за 
обезбедување се состојат од собирање и обработка на 
сознанија, податоци и информации што се однесуваат 
на откривање и спречување на противправни дејствија 
и активности насочени кон загрозување на безбедноста 
на личностите и објектите што се обезбедуваат. 

 
Член 20 

Превентивно-техничките мерки и активности за 
обезбедување се состојат од употреба на електронско-
технички, техничко-технолошки, хемиски, биолошки и 
радијациски средства, помагала и опрема наменети за 
откривање и спречување  на противправни дејствија и 
активности насочени кон загрозување на безбедноста 
на личностите и објектите што се обезбедуваат. 

 
Член 21 

Мерките и активностите за физичко обезбедување 
се состојат од спроведување на непосредно и лично 
физичко обезбедување и примена на други физички 
мерки и активности заради спречување на загрозување 
на сигурноста на личностите и безбедноста на објекти-
те што се обезбедуваат, вклучувајќи и сообраќајно и 
ескортно обезбедување на личности и објекти. 

 
Член 22 

Обезбедувањето на објектите од членовите 9 и 10 
од оваа уредба опфаќа надворешно и внатрешно фи-
зичко обезбедување на објектот. 

Надворешното обезбедување на објектите од члено-
вите 9 и 10 од оваа уредба се врши од страна на поли-
циски службеници во униформа, а внатрешното обез-
бедување се врши од страна на полициски службеници 
во цивилна облека. 

Физичкото обезбедување на објектите од член 9 од 
оваа уредба и на објектот на седиштето на Министер-
ството за одбрана се врши од страна на овластени 
службени лица на Министерството за одбрана и Арми-
јата на Република Македонија во униформа.  

По потреба и проценка се применуваат и други 
форми на обезбедување. 

 
V. СТЕПЕНИ  НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 
Член 23 

Во зависност од рангот на личностите, односно де-
легациите кои се обезбедуваат, идентификуваниот и 
претпоставениот ризик од опасноста од загрозеност на 
безбедноста на личностите и објектите, манифестации-
те и просторите што се обезбедуваат и заштитуваат се 
одредуваат степени  на обезбедување. 

Степените на претпоставениот и идентификуваниот 
ризик се определуваат од прв до четврти степен. 

 
Член 24 

Мерки и активности за обезбедување од прв степен 
се преземаат при обезбедување на шефови на странски 
држави за време на нивниот престој во Република Ма-
кедонија, при заедничко патување на личностите кои 
се обезбедуваат, како и при одржување на јавни мани-
фестации од пошироко значење на кои присуствуваат 
личностите кои се обезбедуваат. 

Во зависност од безбедносната проценка мерки и 
активности за обезбедување од прв степен може да се 
преземат и при патување во странство на личностите 
кои постојано се обезбедуваат. 

 
Член 25 

Мерки и активности за обезбедување од втор сте-
пен се преземаат при обезбедување на личностите кои 
постојано се обезбедуваат согласно оваа уредба, на од-
редени странски личности и делегации за време на нив-
ната официјална посета во Република Македонија, како 
и при одржување на јавни манифестации на кои при-
суствуваат личностите кои се обезбедуваат со мерки и 
активности од прв степен доколку нема сознанија за 
идентификуван и претпоставен ризик. 

 
Член 26 

Мерки и активности за обезбедување од трет степен 
се преземаат при обезбедување на странски делегации 
во кои присуствуваат замениците на претседателот на 
Владата на Република Македонија, министерот за внат-
решни работи, министерот за надворешни работи или 
министерот за одбрана, како и за обезбедување на 
странски личности од ист ранг, странски и меѓународ-
ни делегации во посета на Република Македонија, а по 
претходна безбедносна проценка на Министерството за 
внатрешни работи. 

При посета на странски или меѓународни воени де-
легации во подготвувањето на безбедносната проценка 
учествуваат Министерството за внатрешни работи,  
Министерството за одбрана и Армијата на Република 
Македонија во соработка со други безбедносни 
служби. 

 
Член 27 

Мерки и активности за обезбедување од четврт сте-
пен се преземаат при обезбедување на други личности 
опфатени со оваа уредба, министрите во Владата на Ре-
публика Македонија, како и при обезбедување на одре-
дени странски делегации по проценка на Министер-
ството за внатрешни работи. 
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VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 28 

Со денот на влегување во сила на оваа уредба прес-

танува да важи Уредбата за личностите и објектите 

што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и 

степените на обезбедување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 88/07 и 106/09). 

 

Член 29 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија”. 

   

Бр. 42-2338/1 Заменик на претседателот  

18 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1732. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13,188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

18.3.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија му престанува користењето на движната 

ствар – моторно возило со следните карактеристики: 

1. Патничко моторно возило 

- марка BMW 

- тип 520i 

- број на шасија WBADD11010BN64381 

- број на мотор 206S6/36911761 

- регистарска ознака SK-671-SA 

- година на производство 1998 година 

- работна зафатнина на моторот 1991 cm3 

- сила на моторот 110 KW 

- боја на каросеријата – металик сива 7F. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Инспекциски совет. 

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 

договор со претседателот на Инспекцискиот совет со 

кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 

од член 1 од оваа одлука. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престануваат да важат Одлуката за престанок и за дава-

ње на трајно користење на движни ствари – моторни 

возила на Инспекцискиот совет („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 22/14) и Одлуката за изме-

нување на Одлуката за престанок и за давање на трајно 

користење на движни ствари – моторни возила на Ин-

спекцискиот совет („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 45/14). 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2612/1 Заменик на претседателот  

18 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1733. 

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 6 од Законот 

за полиција („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12 и 41/14), министерот за 

внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА 

И ФОРМАТА  И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ  

НА ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на воде-

ње на евиденциите на Полицијата и формата и содржи-

ната на образецот на евиденциите на Полицијата 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

160/13), членот 8 се менува и гласи:  

„ (1) Во евиденцијата за лица за кои постојат осно-

ви за сомневање дека се сторители на кривични дела 

или прекршоци содржани се податоци од ставовите (5), 

(6), (7) и (8) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 

хариено, во укоричени книги со страници со растечка 

големина, кои започнуваат со реден број еден на поче-

токот на календарската година и завршуваат со реден 

број од последно евидентираниот настан во календар-

ската година. 
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(3) Димензиите на укоричените книги од ставот (2) 

на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри (А 4 

формат). 

(4) Укоричените книги од ставот (2) на овој член се 

водат според Образец број 6 кој е составен од два дела 

и содржи вкупно 15 рубрики од кои рубриките 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 и 8 формираат посебен дел „податоци за опе-

ративната информација, оперативниот извештај или из-

вештајот за легитимирано или непосредно забележано 

лице“, а рубриките 9, 10, 11, 12 и 13 формираат посе-

бен дел „Податоци за изворот на информацијата“, 

Образец број 6-а кој содржи вкупно девет рубрики и 

Образец број 6-б кој содржи вкупно девет рубрики. 

(5) Во првиот дел од образец број 6 од ставот (4) на 

овој член се запишуваат следните податоци: во рубри-

ка 1 „Реден број, оперативна информација /оперативен 

извештај/ непосредно забележано лице, број и датум“ 

се запишува редниот број на уписот, видот на добиена-

та информација (оперативна информација, оперативен 

извештај или извештај за легитимирано или непосре-

дно забележано лице, број и датум на добиената ин-

формација; во рубриката 2 „Датум кога е извршен упи-

сот“ се запишува денот, месецот и годината кога е из-

вршен уписот; во рубриката 3 „Презиме, име  и  орга-

низациска единица на полицискиот службеник  кој   ја 

добил и изготвил   информацијата„  се запишува името 

и презимето на полицискиот службеник кој ја добил и 

изготвил оперативната информација, оперативниот из-

вештај или извештајот за легитимирано или непосре-

дно забележано лице и називот на организационата 

единица во која работи;  во рубриката  4 „Кратка сод-

ржина“ се запишува се запишува област на криминал, 

краток опис на настанот/појавата/кривичното дело или 

прекршокот за кој  е собрана информацијата; во рубри-

ката 5„Презиме и име на лицето или лицата за кои по-

стојат основи на сомневање дека се сторители на кри-

вични дела и прекршоци“,  се запишува  презимето, 

името, ден,  месец, година и местото на раѓање, живеа-

лиштето или престојувалиштето и единствениот мати-

чен број на лицето или лицата за кои постојат основи 

на сомневање дека се сторители на кривични дела или 

прекршоци; во рубриката 6 „Проценка на информаци-

јата 5х5“ се запишува  проценка на содржината на  ин-

формацијата (Пример: (А-1) -доверлив во сите случаи –

со сигурност се знае дека е вистина,  (Д-2) -неможе да 

се процени  -изворот е лично запознат, меѓутоа не и 

ОСЛ, (Д-5) -неможе да се процени -постои сомнение 

дека е погрешна; во рубриката 7 „Презиме и име на по-

лицискиот службеник задолжен за постапување“ се за-

пишува името и презимето на Инспекторот за разузна-

вање кој е задолжен да постапува по информацијата; во 

рубриката број 8 „Барани  појаснувања на полицискиот 

службеник во врска со  информацијата и датум“ се за-

пишуваат бараните појаснувања кои  телефонски или 

на друг начин ги побарал инспекторот за разузнавање 

од  подносителот и датумот коге е побарано појаснува-

њето. 

(6) Во вториот дел од образец 6 од ставот (4) на 

овој член се запишуваат следните податоци: во рубри-

ката број 9 „Број на граѓанинот“ се запишува бројот и 

ден, месец и година кога е евидентиран граѓанинот; во 

рубриката број 10 „Презиме, име, единствен матичен 

број на граѓанинот“, се запишува презимето, името, 

прекар, лице викано, ден, месец, година на раѓање и 

единствен матичен број на граѓанинот; рубрика број 11 

„Место и адреса на живеење“, се запишува место (град, 

село, населено место и т.н.) и адреса на живеење (ули-

ца и број) на граѓанинот; во рубриката број 12 „Датум 

на извршена контрола“ се запишува денот, месецет, го-

дината и  часот кога е извршена контрола од инспекто-

рот за разузнавање; во рубриката број 13 „Датум на 

доставени податоци за граѓанинот до надлежната орга-

низациона единицата “ се запишува денот, месецот и 

годината кога податоците се доставени до надлежната 

организациона единицата; во рубриката број 14 „Изгот-

вен оперативен извештај со број и датум“ се запишува 

изготвениот оперативен извештај (да-не) со евиденцис-

ки број и датум; во рубриката број 15 „Забелешка“ се 

запишуваат други податоци за лицето или лицата за 

кои постојат основи на сомневање дека се сторители на 

кривични дела или прекршоци, за граѓанинот како из-

вор на сознание, извршени контроли и полицискиот 

службеник, а кои не можат да се запишат во  другите 

рубрики на образецот.    

(7) Во образецот 6-а од ставот (4) на овој член се за-

пишуваат следните податоци: во рубрика 1 „Реден 

број“ се запишува Реден број/Датум кога е извршен 

уписот“ се запишува редниот број и денот, месецот и 

годината кога е извршен уписот; во рубрика 2 „Врска 

информација со број и датум“ се запишува евидентен 

број со ден, месец и година  на оперативната информа-

ција, оперативен извештај или извештај за легитимира-

но или непосредно забележано лице или друг службен 

материјал; во рубриката 3 „Кратка содржина на опера-

тивниот извештај“ се запишува област на криминал, 

видот на кривично дело или прекршок (што е објект на 

напад, начинот на извршување и др.); во рубриката 4 

„Презиме и име на лицето или лицата за кои постојат 

основи на сомневање дека се сторители на кривични 

дела или прекршоци“ се запишува презиме, име, пре-

кар, ден, месец, година и место на раѓање, живеалиште, 

престојувалиште и единствен матичен број на лицето 

или лицата за кои постојат основи на сомневање дека 

се сторители на кривични дела или прекршоци; во ру-

бриката број 5 „Проценка на извештајот 5х5х5“  се за-

пишува  проценка на содржината на  информацијата 

Пример: (А-1-5) -доверлив во сите случаи –со сигур-

ност се знае дека е вистина -достапна само за организа-
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циски единици кои се наведени, (Д-2-4) -неможе да се 

процени  -изворот е лично запознат меѓутоа не и ОСЛ-

достапна за сите организациони единици во МВР, (Д-5-

5) -неможе да се процени -постои сомнение дека е пог-

решна -достапна само за организациски единици кои се 

наведени...); во рубриката број 6 „Организациска еди-

ница или друг орган на кој е доставен“ се запишува ор-

ганизациската единица во Министерството за внатреш-

ни работи или друг орган на кој е доставен оперативни-

от извештај за понатамошно постапување; во рубрика-

та со реден број 7 „Презиме и име на полицискиот 

службеник кој го изготвил оперативниот извештај“ се 

запишува презиме и име на полицискиот службеник 

кој го изготвил оперативниот извештај; во рубриката 

број 8 „Одложен оперативен извештај во“ се запишува 

местото каде е одложен  оперативниот извештај (кри-

миналистичко истражување, криминалистичка обра-

ботка, криминалистичка контрола, оперативна акција 

или во друг предмет-по проблематика); во рубриката 

број 9 „Вид на актот со евиденциски број и датум кој 

се изготвува по оперативниот извештај“ се запишува 

видот на актот, евиденциски број, ден, месец, година, 

кој се изготвува (кривична пријава, известувње, барање 

за поведување на прекршочна постапка, службена бе-

лешка и друго), по оперативниот извештај или поната-

мошен начин на постапување (запирање на понатамош-

на работа, вршење на дополнителни проверки, отворе-

на оперативна обработка и слично) во рубриката број 

10 „Забелешка“ се запишуваат други податоци кои се 

важни за лицето или лицата за кои постојат основи на 

сомневање дека се сторители на кривични дела или 

прекршоци, полицискиот службеник и превземените 

мерки,  кои не можат да се запишат во другите рубрики 

на образецот. 

(8) Во образецот 6-б од ставот (4) на овој член се за-

пишуваат следните податоци: во рубриката 1 „Реден 

број/Датум кога е извршен уписот“ се запишува Реден 

број на уписот и ден, месец и година кога е извршен 

уписот; во рубриката 2 „Оперативен извештај (број, да-

тум)/Проценка на извештајот“ се запишува евиденциски 

број на примениот оперативен извештај со ден, месец и 

година кога истиот е изготвен и проценка на содржината 

на оперативниот извештај (Пример: (А-1-5) -доверлив во 

сите случаи –со сигурност се знае дека е вистина -дос-

тапна само за организациски единици кои се наведени, 

(Д-2-4) -неможе да се процени  -изворот е лично запоз-

нат меѓутоа не и ОСЛ-достапна за сите организациони 

единици во МВР, (Д-5-5) -неможе да се процени -постои 

сомнение дека е погрешна -достапна само за организа-

циски единици кои се наведени...); во рубриката 3 „Пре-

зиме, име и организациска единица на полицискиот 

службеник кој го изготвил оперативниот извештај“ се 

запишува Презимето и името на полицискиот службе-

ник кој го изготвил оперативниот извештај и назив на  

организациската единица во која е вработен полициски-

от службеник кој го изготвил оперативниот извештај; во 

рубриката 4 „Кратка содржина на оперативниот извеш-

тај“ се запишува кратка содржина од оперативниот из-

вештај (сознание за видот на кривично дело или прекр-

шок, каде и кога се случило, што е објект на напад и на-

чинот на извршување на  кривичното дело  или  преркр-

шок); во рубриката 5 „Презиме и име на лицето или ли-

цата за кои постојат основи на сомневање дека се стори-

тели на кривични дела или прекршоци“ се запишува 

Презиме и име, прекар, ден месец, година и место на ра-

ѓање, живеалиште или престојувалиште и единствен ма-

тичен број на лицето или лицата за кои постојат основи 

на сомневање дека се сторители на кривични дела или 

прекршоци; во рубриката 6 „Презиме, име и организа-

циска единица на полицискиот службеник кој е задол-

жен за постапување“ се запишува Презимето и името и 

организациската единица на полицискиот службеник кој 

е задолжен за постапување по оперативниот извештај; 

во рубриката 7 „Вид на актот со евиденциски број и да-

тум кој се изготвува по оперативниот извештај“ се запи-

шува Видот на актот, евиденциски број, ден, месец, го-

дина, кој се изготвува (кривична пријава, известување, 

барање за поведување на прекршочна постапка, службе-

на белешка и друго) по оперативниот извештај или по-

натамошен начин на постапување (запирање на поната-

мошна работа, вршење на дополнителни проверки, отво-

рена оперативна обработка и слично); во рубриката 8 

„Евиденциски број и датум на известување“ се запишува 

евиденциски број со ден, месец и година на известување 

испратено до подносителот на оперативниот извештај 

кое ги содржи податоците од рубрика 7 и во рубриката 9 

„Забелешка“ се запишуваат други податоци кои се важ-

ни за лицето или лицата за кои постојат основи на соме-

вање дека се сторители на кривични дела или прекр-

шоци,  полицискиот службеник и преземените мерки, 

кои не можат да се запишат во другите рубрики на обра-

зецот.“ 

 

Член 2 

Образецот број 6 се заменува со нов Образец 6 кој е 

даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

По Образецот број 6 се додаваат два нови обрасци 

Образец број 6-а и Образец број 6-б кои се дадени во 

прилог и се составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр. 12.1-22224/1 Министер 

19 март  2014 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1734. 

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 124/10 и 164/13), министерот за здравство донесе 

 
Л И С Т И 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТИТЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИИ И РАСТЕНИЈА ВО ЛИС-
ТИТЕ ОД МЕЃУНАРОДНИТЕ КОНВЕНЦИИ ЗА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПРИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ 

ВО КАТЕГОРИЈА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ 
 

Член 1 
Во Листите за класификација на супстанции и растенија во листите од меѓународните конвенции за опојни 

дроги и прихотропни супстанции во категорија на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.112/09), во член 2 во точката 1) по табелата се додаваат нова точка 1-а) и нова 
табела, кои гласат: 

„1-а) во прва категорија на опојни дроги спаѓаат супстанциите и нивните мешавини: 
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Член 2 

Во член 3 во точката 1) по табелата се додаваат нова точка 1-а) и нова табела, кои гласат: 
„1-а) во прва категорија на психотропни супстанции спаѓаат супстанциите и нивните мешавини: 

 
Член 3 

Оваа листа ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 15-1879/2  
20 март 2014 година                                                                                                       Министер, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

1735. 
Врз основа на член 79-а став (8) од Законот за ос-

новното образование („Службен весник на Рeпублика 
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13 и 41/14), министерот за обра-
зование и наука донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СЛЕДЕЊЕТО НА НАСТА-

ВАТА, ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ПЕДА-
ГОШКО - ПСИХОЛОШКА И МЕТОДСКА ПОД-
ГОТОВКА, КАКО И НАЧИНОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА  

НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на следе-

њето на наставата, полагањето на испитите за педагош-
ко - психолошка и методска подготовка, како и начи-
нот на акредитација на високообразовните установи. 

 
Член 2 

Кандидатот се запишува за следењето на наставата 
и полагањето на испитите за педагошко- психолошка и 
методска подготовка во месец февруари, односно во 
месец септември. 

Наставата и практичната настава се реализираат  во 
текот на еден семестар. 

За реализираната настава и практична настава кан-
дидатот води дневник. 

 
Член 3 

Пред полагањето на задолжителните и изборните 
предмети за педагошко- психолошка и методска подго-
товка кандидатот изведува најмалку 45 дена практична 
настава во основно училиште со вкупно 45 наставни 
часа. 

 
Член 4 

Практичната се состои од следење на наставата на 

соодветните наставни предмети, како и запознавање со 

животот во училиштето и учество во реализацијата на 

активностите кои се одвиваат во него. 

Во практичната настава кандидатот следи и реали-

зира настава преку критички осврти на набљудувани 

наставни часови и со самостојно реализирани наставни 

часови под надзор на наставникот ментор во училиш-

тето.  

По завршувањето на практичната настава кандида-

тот се стекнува со седум кредити според Европски кре-

дит трансфер систем (ЕКТС). 

 

Член 5 

По завршувањето на наставата и практичната нас-

тава кандидатот полага испити за педагошко- психо-

лошка и методска подготовка и тоа за пет предмети од 

кои три предмети се задолжителни, а два предмети се 

изборни. 

Трите задолжителни предмети се: педагогија, пси-

хологија и методика, кои кандидатот ги полага во ме-

сец мај, односно во месец декември. 

Бројот на наставните часови за предметите од став 

2 на овој член е по 75 часа и по 75 часа за останатите 

активности  предвидени  во програмите за задолжител-

ните предмети за педагошко - психолошка и методска 

подготовка. 

За секој положен испит од задолжителните предме-

ти  кандидатот се стекнува со пет кредити според 

ЕКТС. 

За да се полагаат предметите педагогија и психоло-

гија претходно треба да е положен  предметот мето-

дика. 

Два изборни предмети кандидатот избира од след-

ните изборни предмети: училишна докимологија, учи-

лишна организација, етика во образованието, методика 

на воспитна работа, педагошка комуникација и интер-

културно и мултикултурно образование. 

Бројот на наставните часови за предметите од став 

6 на овој член е по 60 часа и и по 60 часа за останатите 

активности  предвидени  во програмите за изборните 

предмети за педагошко - психолошка и методска под-

готовка.  

За секој положен испит од изборните предмети кан-

дидатот се стекнува со по четири кредити според 

ЕКТС. 
 

Член 6 

По завршувањето на полагањето на испитите за пе-

дагошко- психолошка и методска подготовка  од стра-

на на високообразовната установа на кандидатот му се 

издава сертификат, согласно Законот за високото обра-

зование.  

 

Член 7 

Високообразовната установа, до Министерството за 

образование и наука доставува барање за акредитација 

за настава и полагање на испити за стекнување на педа-

гошко-психолошка и методска подготовка. 

Кон барањето за акредитација високообразовната 

установа доставува: програми за задолжителните и из-

борните предмети за педагошко - психолошка и метод-

ска подготовка, краток опис на соодветно опремени  

простории со наставни  помагала  за современа реали-

зација на програмите и список на наставно-научниот 

кадар кој врши настава за реализација на програмите за 

педагошко-психолошка и методска подготовка. 

Програмите за задолжителните и изборните пред-

мети за педагошко - психолошка и методска подготов-

ка содржат: цели на програмата, содржина на програ-

мата, специфичните дескриптори на програмата, мето-

ди на учење, форми на наставните активности, други 

форми на активности, начин на оценување, критериуми 

за оценување, метод на следење на квалитетот на нас-

тавата и литература. 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник на 

Република Македонија“.  

 

Бр. 19-2850/3  

21 март 2014 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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1736. 

Врз основа на член 59 став (12) од Законот за сред-

ното образование („Службен весник на Рeпублика Ма-

кедонија“ бр. 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 и 41/14), министерот за образование и на-

ука донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СЛЕДЕЊЕТО НА НАСТА-
ВАТА, ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ПЕДА-
ГОШКО - ПСИХОЛОШКА И МЕТОДСКА ПОД-
ГОТОВКА, КАКО И НАЧИНОТ НА АКРЕДИТА-
ЦИЈА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на следе-
њето на наставата, полагањето на испитите за педагош-
ко - психолошка и методска подготовка, како и начи-
нот на акредитација на високообразовните установи. 

 
Член 2 

Кандидатот се запишува за следењето на наставата 
и полагањето на испитите за педагошко- психолошка и 
методска подготовка во месец февруари, односно во 
месец септември. 

Наставата и практичната настава се реализираат  во 
текот на еден семестар. 

За реализираната настава и практична настава кан-
дидатот води дневник. 

 
Член 3 

Пред полагањето на задолжителните и изборните 
предмети за педагошко- психолошка и методска подго-
товка кандидатот изведува најмалку 45 дена практична 
настава во средно училиште со вкупно 45 наставни 
часа. 

 
Член 4 

Практичната настава се состои од следење на наста-
вата на соодветните наставни предмети, како и запоз-
навање со животот во училиштето и учество во реали-
зацијата на активностите кои се одвиваат во него. 

Во практичната настава кандидатот следи и реали-
зира настава преку критички осврти на набљудувани 
наставни часови и со самостојно реализирани наставни 
часови под надзор на наставникот ментор во училиш-
тето.  

По завршувањето на практичната настава кандида-
тот се стекнува со седум кредити според Европски кре-
дит трансфер систем (ЕКТС). 

 
Член 5 

По завршувањето на наставата и практичната нас-
тава кандидатот полага испити за педагошко- психо-
лошка и методска подготовка и тоа за пет предмети од 
кои три предмети се задолжителни, а два предмети се 
изборни. 

Трите задолжителни предмети се: педагогија, пси-
хологија и методика, кои кандидатот ги полага во ме-
сец мај, односно во месец декември. 

Бројот на наставните часови за предметите од став 
2 на овој член е по 75 часа и по 75 часа за останатите 
активности  предвидени  во програмите за задолжител-
ните предмети за педагошко - психолошка и методска 
подготовка. 

За секој положен испит од задолжителните предме-
ти  кандидатот се стекнува со пет кредити според 
ЕКТС. 

За да се полагаат предметите педагогија и психоло-
гија претходно треба да е положен  предметот мето-
дика. 

Два изборни предмети кандидатот избира од след-
ните изборни предмети: училишна докимологија, учи-
лишна организација, етика во образованието, методика 
на воспитна работа, педагошка комуникација и интер-
културно и мултикултурно образование. 

Бројот на наставните часови за предметите од став 
6 на овој член е по 60 часа и и по 60 часа за останатите 
активности  предвидени  во програмите за изборните 
предмети за педагошко - психолошка и методска под-
готовка.  

За секој положен испит од изборните предмети кан-
дидатот се стекнува со по четири кредити според 
ЕКТС. 

 
Член 6 

По завршувањето на полагањето на испитите за пе-
дагошко- психолошка и методска подготовка  од стра-
на на високообразовната установа на кандидатот му се 
издава сертификат, согласно Законот за високото обра-
зование.  

 
Член 7 

Високообразовната установа, до Министерството за 
образование и наука доставува барање за акредитација 
за настава и полагање на испити за стекнување на педа-
гошко-психолошка и методска подготовка. 

Кон барањето за акредитација високообразовната 
установа доставува: програми за задолжителните и из-
борните предмети за педагошко - психолошка и метод-
ска подготовка, краток опис на соодветно опремени  
простории со наставни  помагала  за современа реали-
зација на програмите и список на наставно-научниот 
кадар кој врши настава за реализација на програмите за 
педагошко-психолошка и методска подготовка. 

Програмите за задолжителните и изборните пред-
мети за педагошко - психолошка и методска подготов-
ка содржат: цели на програмата, содржина на програ-
мата, специфичните дескриптори на програмата, мето-
ди на учење, форми на наставните активности, други 
форми на активности, начин на оценување, критериуми 
за оценување, метод на следење на квалитетот на нас-
тавата и литература. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

 
Бр. 19-2850/4  

21 март 2014 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

____________ 
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

1737. 
Врз основа на член 31 став (2) точка 1, а во врска со 

членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и 
(2) од Изборниот законик („Службен весник на Репуб-
лика Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13 и 34/13 и 
14/2014), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 24.03.2014 година, во состав: претседател, 
Никола Рилкоски, потпретседател, м-р Субхи Јакупи и 
членовите Влатко Сајкоски, Сашо Срцев, Анета Стефа-
новска, Виолета Дума и Бедредин Ибраими, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ  

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 
 
I. Во Одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 60/11, 65/11, 67/11, 72/11, 15/13, 16/13, 
17/13, 21/13, 23/13, 28/13, 32/13, 38/13, 44/13, 49/13, 
85/13, 38/14, 43/14 и 47/14), 10-1861/1 од 04.06.2011 го-
дина, 10-810/6 од 04.11.2011 и 10-137/1 од 03.04.2013 
година се вршат следните изменувања и дополнувања 
и тоа: 

1. Во составот на Општинската изборна комисија 
Штип, членот ГОРАН РАДОЈЕВ, вработен во Општи-
на Штип,  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За член се именува ЛАЗАР ХАЏИ НИКОЛОВ вра-
ботен во Општина Штип. 

2. Во составот на Општинската изборна комисија 
Чучер Сандево членот ИРЕНА СТОИМЕНОВА врабо-
тена во АД ЕЛЕМ,  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За член се именува  ВЕСНА ДАНЧЕВСКА, врабо-
тена во Агенција за храна и ветеринарство. 

3. Во составот на Општинската изборна комисија 
Шуто Оризари заменик членот МЕРИ ЈАШАРОВСКА, 
вработена во Управа за хидрометеоролошки работи,  
СЕ РАЗРЕШУВА. 

За  заменик член се именува ТОДОРКА НЕШКОВ-
СКА, вработена во Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

4. Во составот на Општинската изборна комисија 
Чаир заменик членот  СЛАВИЦА ЦАНЕВСКА, Ми-
нистерство за надворешни работи СЕ РАЗРЕШУВА. 

За заменик член се именува АРЕТИ ДИМУЛКОВА, 
вработена во Министерство за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство. 

5. Во составот на Општинската изборна комисија 
Тетово претседателот ИЉАЗ ХАЛИМИ, вработен во 
Општина Тетово,  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За  претседател се именува БАЈРАМ РУФАТИ, вра-
ботен во Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

 
II. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“ и на интернет страницата на Државна из-
борна комисија. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за претседател, заменик претседател, членови или нив-
ни заменици на општинските изборни комисии имаат 
право да поднесат Изјава за неприфаќање на именува-
њето.  

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државна-
та изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од де-
нот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“.   

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозво-
лено. 

Решението на Државната изборна комисија е ко-
нечно.  

 
Бр. 07-433/7 Државна изборна комисија 

25 март 2014 година Претседател, 
Скопје Никола Рилкоски, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1738. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Мирјана Митровска, родена на ден 

29.1.1986 година од Скопје, го губи правото на полага-
ње на посебниот стручен испит за инвестиционо сове-
тување во организација на Комисијата за хартии од 
вредност, заради изминување на 2 години од денот на 
завршување на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-33 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1739. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Мира Данаилова, родена на ден 18.5.1958 

година од Кривогаштани, го губи правото на полагање 
на посебниот стручен испит за инвестиционо советува-
ње во организација на Комисијата за хартии од вред-
ност, заради изминување на 2 години од денот на зав-
ршување на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-34 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1740. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Милка Митева, родена на ден 4.8.1979 го-

дина од Струмица, го губи правото на полагање на по-
себниот стручен испит за инвестиционо советување во 
организација на Комисијата за хартии од вредност, за-
ради изминување на 2 години од денот на завршување 
на обуката.  
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2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-35 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1741. 
Врз основа на член 184 став 1 алинеја а и в од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од 
вредност на РМ на својата седница одржана на 
12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Марија Пејкова, родена на ден 4.7.1988 

година од Скопје, го губи правото на полагање на по-
себниот стручен испит за инвестиционо советување во 
организација на Комисијата за хартии од вредност, за-
ради изминување на 2 години од денот на завршување 
на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-36 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1742. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Јулијана Ивановска, родена на ден 

10.7.1983 година од Скопје, го губи правото на полага-
ње на посебниот стручен испит за инвестиционо сове-
тување во организација на Комисијата за хартии од 
вредност, заради изминување на 2 години од денот на 
завршување на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-37 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1743. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Ивона Манасијевска, родена на ден 

28.8.1986 година од Гостивар, го губи правото на пола-
гање на посебниот стручен испит за инвестиционо со-

ветување во организација на Комисијата за хартии од 
вредност, заради изминување на 2 години од денот на 
завршување на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-38 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1744. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Ивона Георгиевска, родена на ден 

13.12.1978 година од Тетово, го губи правото на пола-
гање на посебниот стручен испит за инвестиционо со-
ветување во организација на Комисијата за хартии од 
вредност, заради изминување на 2 години од денот на 
завршување на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-39 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1745. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Душица Василева, родена на ден 5.5.1983 

година од Скопје, го губи правото на полагање на по-
себниот стручен испит за инвестиционо советување во 
организација на Комисијата за хартии од вредност, за-
ради изминување на 2 години од денот на завршување 
на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-40 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1746. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Нико Тозија, роден на ден 06.05.1984 година 

од Скопје, го губи правото на полагање на посебниот стру-
чен испит за инвестиционо советување во организација на 
Комисијата за хартии од вредност, заради изминување на 2 
години од денот на завршување на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-41 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1747. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Михајловски Лазе, роден на ден 7.7.1984 

година од Скопје, го губи правото на полагање на по-
себниот стручен испит за инвестиционо советување во 
организација на Комисијата за хартии од вредност, за-
ради изминување на 2 години од денот на завршување 
на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-42 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1748. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Мире Десоски, роден на ден 12.08.1975 

година од Скопје, го губи правото на полагање на по-
себниот стручен испит за инвестиционо советување во 
организација на Комисијата за хартии од вредност, за-
ради изминување на 2 години од денот на завршување 
на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-43 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1749. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Ристе Бабачески, роден на ден 19.04.1983 

година од Охрид, го губи правото на полагање на по-
себниот стручен испит за инвестиционо советување во 
организација на Комисијата за хартии од вредност, за-
ради изминување на 2 години од денот на завршување 
на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-44 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1750. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Сашо Огњеновски, роден на ден 7.1.1976 

година од Скопје, го губи правото на полагање на по-
себниот стручен испит за инвестиционо советување во 
организација на Комисијата за хартии од вредност, за-
ради изминување на 2 години од денот на завршување 
на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-45 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1751. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Костадин Кус-Иванов, роден на ден 

21.7.1980 година од Струмица, го губи правото на по-
лагање на посебниот стручен испит за инвестиционо 
советување во организација на Комисијата за хартии од 
вредност, заради изминување на 2 години од денот на 
завршување на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-46 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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1752. 

Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 

43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 

својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Марко Базерко, роден на ден 11.08.1978 

година од Скопје, го губи правото на полагање на по-

себниот стручен испит за инвестиционо советување во 

организација на Комисијата за хартии од вредност, за-

ради изминување на 2 години од денот на завршување 

на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-47 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

1753. 

Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 

43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 

својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Иван Ортаковски, роден на ден 2.1.1984 

година од Скопје, го губи правото на полагање на по-

себниот стручен испит за инвестиционо советување во 

организација на Комисијата за хартии од вредност, за-

ради изминување на 2 години од денот на завршување 

на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-48 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

1754. 

Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 

43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 

својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Филип Гугулевски, роден на ден 7.6.1984 

година од Скопје, го губи правото на полагање на по-

себниот стручен испит за инвестиционо советување во 

организација на Комисијата за хартии од вредност, за-

ради изминување на 2 години од денот на завршување 

на обуката.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во Службен весник на 

Република Македонија. 

 

Бр. УП1 09-49 Комисија за хартии од вредност 

 12 март 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

1755. 

Врз основа на член 190 и член 43 став 1 точка а од 

Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“  

број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија на седницата одржана на ден 

18.3.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДЕПОЗИТАР НА  

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за основање на депозитар на хартии од вредност 

(„Сл.весник на РМ“ број 6/2007), во членот 2 по зборот 

,,писмена,, се додаваат зборовите ,,или електронска“. 

 

Член 2 

Во членот 4 се додава нов став 2  кој гласи: 

,,Барањето може до Комисијата за хартии од вред-

ност на РМ, да се поднесe во електронска форма пот-

пишанo со квалификуван дигитален сертификат“. 

Постојниот став 2 станува став 3. 
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Член 3 

Во Прилог 1 од Правилникот Образец ДОД, точка 

X по зборот ,,Потпис“ се додаваат зборовите ,,односно 

квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за основање 

на депозитар на хартии од вредност. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-166/3 Комисија за хартии од вредност 

 18 март 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

1756. 

Врз основа на член 190 и член 75 став 3 и став 4 од 

Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“  

број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија на седницата одржана на ден 

18.3.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 

СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА 

ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА БЕРЗА И НА СРЕД-

СТВАТА ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА  

ГЛАВНИНА НА БЕРЗАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за определување на задолжителна 

структура и начинот на пресметка на основната глав-

нина на берза и на средствата што ја сочинуваат основ-

ната главнина на берзата („Сл. весник на РМ“ бр. 

130/2006), по членот 9 се додава нов член 9а кој гласи: 

,,Извештаите од член 8 став 2 и член 9 став 3 од 

овој Правилник може до Комисијата за хартии од вред-

ност на РМ, да се поднесат во електронска форма пот-

пишани со квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 2 

Во Правилникот, во Прилог 1, Формулар ОГБЕ 1 и 

во Прилог 2, Формулар ОГБЕ 2 по зборот ,,потпис,, се 

додаваат зборовите ,,односно квалификуван дигитален 

сертификат“. 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за определување на задолжителна структура и на-

чинот на пресметка на основната главнина на берза и 

на средствата што ја сочинуваат основната главнина на 

берзата. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-168/3 Комисија за хартии од вредност 

 18 март 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

1757. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 од Законот за безбедност на храната 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14 ), директорот 

на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ХРАНА КОЈА СОД-

РЖИ ИЛИ СЕ СОСТОИ ОД ЛИСТОВИ БЕТЕЛ  

(PIPER BETLE) ОД БАНГЛАДЕШ(
*
) 

 

Член 1 

Со ова решение се забранува увоз на храна во Ре-

публика Македонија која содржи или се состои од лис-

тови бетел (Piper betle) од Бангладеш. 

 

Член 2 

Забраната од членот 1 на ова решение се однесува 

на сите прехранбени производи кои во себе содржат 

или се состојат од листови бетел (Piper betle) со тари-

фен број 1404 90 00 кои потекнуваат или доаѓаат од 

Бангладеш. 

                            

(
*
)Со ова решение се врши усогласување со Одлуката на Комиси-

јата за спроведување од 13 февруари 2014 за повлекување на 

привремениот увоз од Бангладеш на храна  која содржи или се 
состои од листови бетел,  CELEX бр. 32014D0088. 
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Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија” и ќе се применува до 31 јули 2014 година. 

 

 Директор 

Бр. 16-1724/3 

24 март 2014 година 

на Агенцијата за храна  

и ветеринарство, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

__________ 

1758. 

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 и 123/12), директорот на Агенци-

јата за храна и ветеринарство, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ 

МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ ЗАРАДИ ЗАШТИ-

ТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАН-

СКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ОД  ОДРЕДЕНИ  ТРЕТИ  ЗЕМЈИ И ДЕЛОВИ  

ОД ТРЕТИ ЗЕМЈИ (
*
) 

 

Член 1 

Во Решението за преземање на безбедносни мерки 

при увоз и транзит заради заштита од внесување на ви-

русот на африканска свинска чума во Република Маке-

донија од одредени трети земји и делови од трети земји 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

161/13), во член 2 во точката 1) зборовите “или за тран-

спорт на храна за животни“ се бришат.   

  

Член 2 

Во член 3 во ставот (2) зборовите “или храната за 

исхрана на животни“ се бришат.  

 

Член 3 

Членот 4 се менува и гласи:   

“(1) Официјалниот ветеринар на граничен премин 

на влез во Република Македонија врши визуелен прег-

лед на возилото за транспорт од Русија и Белорусија со 

цел да утврди дали истите се задоволително исчистени 

и дезинфицирани. 
                            

(
*
) Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлу-

ката на Комисијата за Имплементација бр. 2014/84/ЕУ од 12 фев-

руари 2014 година за изменување на Одлуката за Имплементаци-

ја бр. 2013/426/ЕУ за мерките за превенција од внесување во Уни-
јата на вирусот на Африканска свинска чума од одредени трети 

земји или делови од територии на трети земји во кои присуството 

на таа болест е потврдено и со која се повлекува Одлуката 
2011/78/ЕУ, CELEX бр. 32014D0084 

(2) Доколку прегледот од став (1) на овој член пока-

же дека чистењето и дезинфекцијата не е задоволи-

телно, официјалниот ветеринар на граничен премин на 

влез во Република Македонија ги презема следните 

мерки: 

1) наредува соодветно чистење и дезинфекција на 

возилата за транспорт на соодветно определено место 

за таа намена од страна на Агенцијата за храна и вете-

ринарство и колку што е можно поблиску до гранични-

от премин на влез во Република Македонија; 

2) доколку не постои соодветно определено место 

за чистење и дезинфекција во близина на граничниот 

премин на влез во Република Македонија или постои 

ризик со неисчистеното возило за транспорт да се вне-

се вирусот на африканска свинска чума во Република 

Македонија: 

- го забранува влезот на возилото за транспорт или 

- наредува на службите одобрени за вршење на де-

зинфекција, дезинсекција и дератизација на самото 

место да извршат првична дезинфекција на возилото за 

транспорт кое не е задоволително исчистено и дезин-

фицирано, пред да се спроведат мерките од точката 1) 

на овој став во рок од 48 часа од пристигнување на во-

зилото на граничниот премин на влез. 

(3) За извршениот преглед со задоволителен резул-

тат се издава сертификат чија копија се доставува и на  

одговорното лице за транспорт на возилото.  

(4) Формата и содржината на сертификатот од став 

(3) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен 

дел на ова решение.“ 

 

Член 4 

По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи: 

 

“ 4-а 

Официјалниот ветеринар на граничен премин на 

влез во Република Македонија може на било кое во-

зило, вклучително и возилото кое транспортира храна 

за животни, за кое не е исклучен значителен ризик за 

внесување на болеста африканска свинска чума на те-

риторијата на Република Македонија, да наложи на са-

мото место вршење на првична дезинфекција на трка-

лата или било кој друг дел од возилото кој се смета за 

неопходен за намалување на ризикот. “ 

 

Член 5 

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

 Директор 

Бр. 02-1817/2 

24 март 2014 година 

на Агенцијата за храна  

и ветеринарство, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 



27 март 2014  Бр. 56 - Стр. 23 
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1759. 
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот за ветеринарно здравство (“Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство до-
несе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ  
ВО 2014 ГОДИНА 

 
 

Член 1 
Во Годишната наредба за здравствена заштита на животните во 2014 година (“Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр. 41/14), во членот 1 точка 7 подточка 7.1 во ставот (4) зборот ”вакумтeјнери” се заменува со 
зборовите “стаклени епрувети кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 16х100”. 

 
Член 2 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 02-557/6  

19 март 2014 година                                                                                                   Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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