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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2927. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  
ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

„ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк „Галичица“ - Прошетка на посетители во Нацио-
налниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен 
објект-чамец без мотор, бр. 03-483 од 22.8.2017 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2572/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2928. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  
ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

„ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк „Галичица“-Прошетка на посетители во Нацио-
налниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен 
објект-чамец без мотор, бр. 03-484 од 22.8.2017 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2572/2 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2929. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  
ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

„ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк „Галичица“-Прошетка на посетители во Нацио-
налниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен 
објект-чамец без мотор, бр. 03-485 од 22.8.2017 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2572/3 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2930. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  
ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

„ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк „Галичица“-Прошетка на посетители во Нацио-
налниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен 
објект-чамец без мотор, бр. 03-486 од 22.8.2017 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2572/4 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2931. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  
ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

„ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк „Галичица“-Прошетка на посетители во Нацио-
налниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен 
објект-чамец без мотор, бр. 03-487 од 22.8.2017 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2572/5 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2932. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  
ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

„ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк „Галичица“-Прошетка на посетители во Нацио-
налниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен 
објект-чамец без мотор, бр. 03-488 од 22.8.2017 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2572/6 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2933. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ  НАЦИОНАЛЕН  ПАРК  

„ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк „Галичица“-Прошетка на посетители во Нацио-
налниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен 
објект-чамец без мотор, бр. 03-489 од 22.8.2017 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2572/7 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2934. 
Врз основа на член 60-г, став 2 од Законот за возду-

хопловство  („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), Владата на 
Република Македонија, во својство на Собрание на Ак-
ционерското друштво во државна сопственост за врше-
ње на дејноста давател на услуги во воздухопловната 
навигација М-НАВ АД Скопје, на седницата одржана 
на 19.10.2017 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАН-
СИСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА 2016 ГОДИНА, РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И 
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2016 
ГОДИНА НА АД ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ УСЛУГИ 
ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА  НАВИГАЦИЈА М-НАВ  

АД СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансис-

ки извештај со завршната сметка за 2016 година бр. 02-
337/2од 14.3.2017 година, Ревизорскиот извештај бр.02-
666/3 од 25.5.2017 година и Годишниот извештај за ра-
бота за 2015 година    бр.02-666/2 од 25.5.2017 година на 
Акционерското друштво во државна сопственост за 
вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната 
навигација М-НАВ АД Скопје, усвоени од Управниот 
одбор на  ова акционерско друштво, на седниците од-
ржани на 14.3.2017 година и на 25.5.2017 година. 
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 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-2619/1      Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2935. 

Врз основа на член 47 став (10) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

19.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА  ПРЕНОС НА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ „ГАЛАБОВЕЦ – НОВИ ПРИСАД“, ОП-

ШТИНА ПРИЛЕП ОД ТРГОВСКОТО ДРУШТВО 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 

ОРТО МЕРМЕРИ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА 

АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

И ПРЕРАБОТКА НА МЕРМЕР ФИМАР БАЛКАН АД 

СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на 

концесијата за експлоатација на минералната суровина 

- мермер на локалитетот „Галабовец – Нови Присад“, 

Општина Прилеп од Трговското друштво за производ-

ство, трговија и услуги ОРТО МЕРМЕРИ ДОО увоз-

извоз Скопје на Акционерското друштво за производ-

ство и преработка на мермер ФИМАР БАЛКАН АД 

Скопје, доделена со Договор за концесија бр.24-5572/1 

од 13.11.2014 година. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се прене-

сува на Акционерското друштво за производство и 

преработка на мермер ФИМАР БАЛКАН АД Скопје, 

до рокот до кога е склучен Договорот за концесија 

бр.24-5572/1 од 13.11.2014 година и под исти услови 

под кои е доделена со Договорот за концесија на Тр-

говското друштво за производство, трговија и услуги 

ОРТО МЕРМЕРИ ДОО увоз-извоз Скопје, освен во од-

нос на висината и критериумите за определување на 

надоместокот за концесии за експлоатација на мине-

рални суровини, кои ќе се утврдат врз основа на Тари-

фникот за утврдување на висината на надоместоците за 

издавање на дозволи за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

3. Како почеток на користење на пренесената конце-

сија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на пот-

пишувањето на Договорот за пренос на концесијата. 

4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос 

на концесијата во износ  од 2.216.858,00 денари имате-

лот на концесијата по извршениот пренос е должен да 

го плати во рок од 30 дена по денот на склучување на 

договорот за пренос на концесија.  

5. Во име на Владата на Република Македонија, до-

говорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише ми-

нистерот за економија. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4185/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2936. 

Врз основа на член 15 став 21 од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

19.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 

варовник на локалитетот „Остреж“, Општина Маке-

донски Брод и Општина Долнени, поднесена од Друш-

твото за производство трговија превоз и услуги ЕУ 

ЛИНДИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дебреште, Долнени бр. 

24-7113/1 од 25.11.2015 година, бидејќи од страна на 

Општина Македонски Брод за локалитетот „Остреж“ е 

доставено негативно мислење бр.09-684/2 од 5.9.2016 

година со образложение дека во близина на локацијата 

е изготвен Конечен предлог - урбанистички план за вон 

населено место „Индустриска зона Барбарос“ КО Оп-

штина Македонски Брод, со технички број Е0615 од 

страна на Агенцијата за планирање со простор на Ре-

публика Македонија.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4484/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2937. 

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

19.10.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧ-
НУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ  

ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за  доделување на концесија за де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
варовник на локалитетот „Долна Краста“ Општина Де-
барца поднесена од ВИКТОРИА ИНВЕСТ ДОО Елба-
сан, Република Албанија, подружница Скопје бр.24-
6807/1 од 16.11.2015 година, бидејќи од Министерство-
то за култура - Управа за заштита на културно наслед-
ство е добиено негативно мислење бр.08-3275/2 од 
24.12.2015 година со образложение дека: „На предло-
жениот рид лежи археолошкиот локалитет „Долна 
Краста“ с.Злести, Општина Дебарца кој е идентифику-
ван како утврдена населба од железно време“ и од Оп-
штина Дебарца е добиено негативно мислење                   
бр.03-1707/2 од 12.12.2015 година, со образложение 
дека: „Предметниот простор припаѓа во планскиот оп-
фат на Урбанистички план за с.Злести, за изградба на 
објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и де-
ловни намени, В-јавни институции, Г-производство, 
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација  и Е-
инфраструктура за КО Злести, општина Дебарца бр.42-
8693/1 од 28.10.2015 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.190/15)“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-4793/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2938. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ЗДРАВСТВЕН  ДОМ  

- ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство 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 Јавната здравстве-
на установа  Здравствен дом - Делчево. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Здравствен 
дом - Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските 
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. 44-5928/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2939. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ЗДРАВСТВЕН  ДОМ  

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство 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 Јавната здравстве-
на установа Здравствен дом - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Здравствен 
дом - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските 
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. 44-5928/2 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2940. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ЗДРАВСТВЕН  ДОМ  

- РАДОВИШ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство 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 Јавната здравстве-
на установа Здравствен дом - Радовиш. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Здравствен 
дом - Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските 
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. 44-5928/3 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2941. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ОПШТА БОЛНИЦА  

- КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство 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 Јавната здравстве-

на установа Општа болница - Кавадарци. 
 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-

ница - Кавадарци, 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. 44-5928/4 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2942. 

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

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на 

седницата одржана на 19.10.2017 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ОПШТА БОЛНИЦА  

- ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство 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 Јавната здравстве-

на установа Општа болница - Гевгелија. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-

ница - Гевгелија, со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-5928/5 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2943. 
Врз основа на член 26 став 4  од Законот за Центра-

лен регистар („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 
199/14, 97/15, 153/15 и 27/16), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 19.10.2017 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЦЕНТРАЛНИ-
ОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2017 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансис-

ки  план за изменување и дополнување на Финансиски-
от план на Централниот регистар на Република Маке-
донија за 2017 година,  број  0201-3/16 од 4.9.2017 го-
дина, донесен од Управниот одбор на Централниот ре-
гистар на Република Македонија, нa седницата, одржа-
на на 4.9.2017 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-5591/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2944. 
Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 5 од 

Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска соп-
ственост („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 19.10.2017 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЗДРУЖЕНИЕ-
ТО – НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА МЕЃУНА-
РОДНИОТ СОВЕТ ЗА СПОМЕНИЦИ И ЛОКАЛИ-
ТЕТИ – ИКОМОС ВО МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, недвижната ствар – деловен прос-
тор, со вкупна површина од 79 м2 запишан во Имотен 
лист бр.109312, Катастарска парцела бр.9106, Катас-
тарска општина Центар 1, со адреса на ул. „Покриена 
Чаршија“ бр.37б лок.13 Скопје, сопственост на Репуб-
лика Македонија, корисник Министерството за култура 
и тоа: 

- зграда број 2, влез 1, кат MA1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, со површина од 41м2, 

- зграда број 2, влез 1, кат ПР, намена на посебен 
дел од зграда ДП, со површина од 38м2, се дава во за-
куп на Здружението – Национален комитет на Меѓуна-
родниот Совет за споменици и локалитети – ИКОМОС 
во Македонија - Скопје, со услов за користење на нед-
вижната ствар од здруженија на граѓани и фондации за 
остварување на непрофитни дејности во полето на заш-
титата на културното наследство на национално и ме-
ѓународно ниво, од интерес за Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
во закуп на Здружението – Национален комитет на Ме-
ѓународниот Совет за споменици и локалитети – ИКО-
МОС во Македонија - Скопје за време од шест години 
од денот на влегување во сила на оваа одлука, со ме-
сечна закупнина од 1 евро по метар квадратен, пресме-
тано во денарска противвредност според средниот курс 
на Народна Банка на Република Македонија сметано на 
денот на доставувањето на месечна фактура. 

 
Член 3 

Договорот за закуп на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука, со закупнина во висина определена во 
членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу министе-
рот за култура и претседателот на Здружението – На-
ционален комитет на Меѓународниот Совет за споме-
ници и локалитети – ИКОМОС во Македонија - 
Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-5967/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2945. 
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
19.10.2017 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГАЛАБОВЕЦ 

- БЕЛА ПОЛА” ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на 

минерална суровина – мермер на локалитетот „Галабо-
вец - Бела Пола” Општина Прилеп, доделена со Дого-
вор за концесија за експлоатација на минерална суро-
вина – мермер на локалитетот „Галабовец - Бела Пола” 
Општина Прилеп бр.24-5715/1 од 13.11.2014 година на 
Трговското друштво за трговија на големо и мало ВЕС-
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СО КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
престанува да важи заради истек на рокот за периодот 
на кој е доделена концесијата. 

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-6109/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2946. 
Врз основа на член 140-а став (5) од Законот за ав-

торското право и сродните права („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.115/10, 51/11, 147/13, 
154/15 и 27/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УСОГЛАСЕНИОТ 
ТЕКСТ НА ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИКОТ СО ТАРИ-
ФА ЗА КОРИСТЕЊЕ АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ДЕЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на усогласениот 
текст на предлогот на Правилникот со тарифа за корис-
тење авторски музички дела на Здружението за зашти-
та на авторски музички права „ЗАМП“ - Скопје бр.285-
1-03 од 9.6.2016 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија.“ 

 
Бр. 44-6130/1 Заменик на претседателот 

3 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2947. 
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, 15/05, 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 19.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА ЈЗУ  ИНСТИТУТ  ПО  БЕЛОДРОБНИ 

ЗАБОЛУВАЊА КОЗЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на прив-
ремено одземен предмет на ЈЗУ Институт по белодроб-
ни заболувања Козле бр.41-436/13 од 14.1.2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.10/14). 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-6205/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2948. 
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, 15/05, 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 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО 
ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на прив-
ремено одземен предмет на Агенција за управување со 
одземен имот бр.41-436/12 од 14.1.2014 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.10/14). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-6205/2 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2949. 
Врз основа на член 36, став (3), а во врска со член 14-а 

од Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република 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 Македо-
нија, на седницата одржана на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО НА  ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА  

КОЈ МУ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на претседателот на Владата на Ре-

публика Македонија на кој му престанала функцијата – 
Емил Димитриев, му се обезбедува остварување на 
право на користење на службено возило, и тоа: 

1. Патничко моторно возило 

- Марка - Volkswagen 
- тип - Пасат Лимузина 
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- регистарска ознака  SK – 8730 - АЈ 
- број на шасија  - WVWZZZ3CZGE083308 
- број на мотор - 101612 
- година на производство  - 2015 година 
- работна зафатнина на моторот  - 1968 cm3 
- сила на моторот – 140 kw 
- боја на каросеријата – металик црна. 
 

Член 2 
Претседателот на Владата на Република Македони-

ја на кој му престанала функцијата од член 1 став 1 од 
оваа одлука, правото од член 1 од оваа одлука го оства-
рува за периодот утврден во член 14-а став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Се задолжува Службата за општи и заеднички рабо-
ти на Владата на Република Македонија да ја спроведе 
оваа одлука. 

                                                            
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-6548/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2950. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
19.10.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „MILEX-2017”  

ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО 
 
1. За учество  во вежбовната активност „ MILEX-

2017” (во натамошниот текст: вежбовната активност) 
која ќе се одржи во Обединетото Кралство, во перио-
дот од 8-9 ноември 2017 година, се испраќаат 2 (два) 
припадника на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-
вање, исхрана и дневници за службено патување на 
припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-
ството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-6573/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2951. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-

донија" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, и 

27/17), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 19.10.2017 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАТИС-

ТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Програмата за статистички истражувања за пе-

риодот 2013-2017 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 20/13, 24/14, 13/15, 7/16 и 50/17), 

во член 2 став 2 во табелата, во точката 2 „Макроеко-

номски статистики“, во статистичкото истражување 

„бр. 2.08.02/01/01  Платен биланс (ПБ)“ во редот 2 „Пе-

риодика“ зборот: „Месечна“ се заменува со зборот: 

„Тримесечна“. 
 

Член 2 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4960/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2952. 

Врз основа на член 39, став 4 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2017 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

191/16 и 109/17), a во врска со член 49 став 1 од Зако-

нот за научно-истражувачката дејност („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.46/08, 103/08, 24/11, 

80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 

53/16), Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 19.10.2017 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност 

за 2017 година („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.192/16 и 63/17), табелата 1-Преглед на рас-

пределба на средства за научно-истражувачка дејност 

за 2017 година,  се заменува со нова табела, која гласи:  

 

„ПРЕГЛЕД 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НАУЧНО-

ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ОД ПРОГРАМАТА 7-НА-

УКА ПОТПРОГРАМА 71- НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА  

РАБОТА ЗА 2017 ГОДИНА 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-6148/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2953. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во Решението за именување членови, 

заменици членови и секретар на Националниот коми-

тет за спречување на насилен екстремизам и борба про-

тив тероризам, објавено во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.106/17, направена е техничка 

грешка, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ, 

ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА НАЦИ-

ОНАЛНИОТ КОМИТЕТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА 

НАСИЛЕН  ЕКСТРЕМИЗАМ  И  БОРБА  ПРОТИВ  

ТЕРОРИЗАМ 

 

Во Решението за именување членови, заменици 

членови и секретар на Националниот комитет за спре-

чување на насилен екстремизам и борба против теро-

ризам, по архивскиот број, наместо зборовите „4 јули 

2017 година“, треба да стојат зборовите „4 август 2017 

година“. 

 

Бр. 44-4329/2  

19 октомври 2017 година Од Владата на Република 

Скопје Македонија 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2954. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 4  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 103 став 1 точка 1 од Зако-

нот за банките („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 

190/16), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ  

(КОНТНИОТ) ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

 

1. Во прилогот 1 на Одлуката за сметковниот (кон-

тниот) план за банките („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 81/11, 152/11, 110/13, 141/16, 83/17 и 

96/17), во КЛАСА 1: Парични средства и парични ек-

виваленти во денари и други побарувања, по сметката 

1421, се додава сметката: 

„143 Резервен гарантен фонд кај платен систем спо-

ред посебни прописи“. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/X-1/2017 на Народна банка на 

26 октомври 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

2955. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 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), точка 5, а во врска со точка 13 од 

Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, 

содржината и располагањето со кованите пари за ко-

лекционерски цели („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка 

на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА  

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 

„Јарец“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (се-

думилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Јарец“, 

изработени од сребро Ag925, со тежина на среброто од 

23,30 г, чистота на среброто од 19,43 г, во квадратна 

форма со димензии 37 х 37 мм, полирани со позлата и 

вметнато кобалтно стакленце со димензии 18,4 х 6,1 

мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- на аверсот, во централниот дел на монетата се 

прикажани четири атласа кои го држат небото, и круг 

со симболите на сите хороскопски знаци. На вметнато 

кобалтно стакленце е претставена слика на северното 

небо со ѕвездата Северница во центарот, опкружена со 

соѕвездието Јарец. Во долниот дел е претставен цртеж 

на Сончевиот систем. Во позадината е прикажан дел од 

картата на небото. Во долниот дел од аверсот е прика-

жан грбот на Република Македонија и годината на из-

давање на монетата – „2018“. Исто така, прикажани се 

и натписите на македонски јазик: „Република Македо-

нија“ и „100 денари“. 

- на реверсот, во горниот дел од монетата е претста-

вена слика на ѕвездениот атлас Firmamentum 

Sobiescianum, создаден од Јоханес Хевелиј на крајот на 

17 век, со слика на соѕвездието Јарец на вметнато ко-

балтно стакленце и симболот на хороскопскиот знак 

Јарец во горниот дел од монетата. Во долниот дел е 
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претставена слика на козорог (наречен и дивокоза) на 

позадина на цртеж на кој е претставен Сончевиот сис-

тем. На левата страна е прикажано латинското име на 

хороскопскиот знак – CAPRICORNUS, а на десната 

страна ознаката „Ag925“.  

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/X-2/2017 на Народна банка на 

26 октомври 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

2956. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 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 точка 5 од Одлуката за начинот, 

постапката за издавање, формата, содржината и распо-

лагањето со кованите пари за колекционерски цели 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Хороскопски 

знаци“, со име „Јарец“, со белезите утврдени во Одлу-

ката за издавање кована пара за колекционерски цели 

О бр 02-15/X-2/2017 од 26 октомври 2017 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

152/17). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-

њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/X-3/2017 на Народна банка на 

26 октомври 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

2957. 

Врз основа на член 134-г став 4 а во врска со член 

134-в став 2 од Законот за супервизија на осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 

43/2014, 112/2014  153/2015, 192/2015 и 23/2016),  

Агенцијата за супервизија на осигурување на седни-

цата одржаната на ден 28.9.2017 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ 

ЛИЦЕНЦА ЗА ЗАСТАПНИК ВО ОСИГУРУВАЊЕТО 

 

Општи одредби 

 

Член 1 

Со овој Правилник се пропишува потребната доку-

ментација за добивање лиценца за застапник во осигу-

рувањето од страна на Агенцијата за супервизија на 

осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата) 

согласно Законот за супервизија на осигурување. 

 

Потребна документација која се приложува кон  

барањето за добивање лиценца за застапник  

во осигурувањето 

 

Член 2 

(1) За издавање лиценца за застапник во осигурува-

њето до Агенцијата се доставува барање за добивање 

лиценца за застапник во осигурувањето.  

 (2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставу-

ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-

бивање лиценца за застапник во осигурување (Образец 

Б-ЛЗ)” кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е 

негов составен дел. 
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(3) Кон барањето од став (1) на овој член, лицето ја 

доставува следната документација: 

1. Диплома или Уверение за завршено средно обра-

зование или друг повисок степен на образование изда-

дена од образовна институција акредитирана во Репуб-

лика Македонија или документ за признавање на 

странска средношколска или универзитетска квалифи-

кација издадена од страна на надлежна институција во 

Република Македонија; 

2. Изјава дека лицето не извршувало функција на 

лице со посебни права и одговорности во друштво за 

осигурување, осигурително брокерско друштво или 

друго правно лице над кое е отворена стечајна поста-

пка; 

3. Договор за застапување во осигурување склу-

чен со друштво за осигурување односно друштво за 

застапување во осигурување или договор за вработу-

вање склучен со друштво за застапување во осигуру-

вање односно банка која има согласност за вршење 

работи на застапување во осигурување од страна на 

Агенцијата и 

4. Доказ за платен надоместок за издавање лиценца 

за застапник во осигурување согласно Тарифникот на 

Агенцијата. 

(4) Покрај документацијата од ставот (3) на овој 

член, Агенцијата од својата службена евиденција обез-

бедува доказ дека лицето има положено стручен испит 

за застапник во осигурување  (Уверение за положен 

стручен испит за застапник во осигурување).   

(5) Условот лицето да го познава македонскиот ја-

зик и неговото кирилско писмо се докажува со заврше-

но школување во Република Македонија, а доколку ли-

цето школувањето го завршило во странство потребно 

е да приложи потврда за активно познавање на маке-

донскиот јазик издадена од Филолошкиот факултет 

при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Катедра за 

македонски јазик и јужнословенски јазици. 

(6) Доколку личното име и презиме на документите 

од став (3) на овој член не е идентично со оние наведе-

ни во барањето од став (1) на овој член, потребно е кон 

барањето лицето да приложи и извод од матична книга 

на венчани односно решение за промена на личното 

име односно презиме.  

(7) Договорот за застапување во осигурување од-

носно договорот за вработување од став (3) точка 3 од 

овој член задолжително треба да ги содржи класите на 

осигурување во рамки на кои застапникот е овластен 

да врши работи на застапување во осигурување за 

друштвото за осигурување односно друштвото за зас-

тапување во осигурување или банката, како и одредба 

според која договорот ќе влезе во сила по добивање ли-

ценца за застапник во осигурување од страна на 

Агенцијата. 

 

Промени во договорот за застапување односно  

договорот за вработување 

 

Член 3 

(1) Доколку по датумот на издавање на лиценца 

за застапник во осигурување од страна на Агенци-

јата, настанат промени во договорот за застапување 

во осигурување или договорот за вработување врз 

основа на кој првично е издадена лиценцата за зас-

тапник во осигурување, а кои промени се однесуваат 

на проширување на предметот на работа на застап-

никот (покрај постојниот, склучување и на нов дого-

вор за застапување во осигурување или договор за 

вработување со друго друштво за осигурување од-

носно друштво за застапување во осигурување од-

носно банка или склучување на анекс на договор за 

застапување во осигурување односно договор за вра-

ботување со друштвото  за осигурување  односно 

друштвото за застапување во осигурување со кое ве-

ќе е склучен постојниот договор), застапникот во 

осигурување  до Агенцијата доставува барање за 

промена на лиценцата за застапник во осигурување, 

на соодветен пропишан  Образец “Барање за проме-

на на лиценца за застапник во осигурување (Образец 

Б-ЛЗ/промена)” кој е даден во Прилог 2 од овој пра-

вилник и е негов составен дел. 

(2) Кон барањето од став (1) од овој член , лицето ја 

доставува документацијата наведена во став (3) точки 2 

и 3 и став (6) од овој член, а истовремено до Агенција-

та го приложува и Решението со кое Агенцијата првич-

но издала лиценца за застапник во осигурување на ли-

цето – во оригинал (доколку оригиналната лиценца ли-

цето не е во можност да ја достави (изгубена и сл), ли-

цето до Агенцијата доставува нотарски заверена Изјава 

дадена, под целосна кривична и материјална одговор-

ност, дека оригинално издадената лиценца не може да 

се обезбеди).  
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(3) Доколку по датумот на издавање на лиценца-

та за застапник во осигурување од страна на Агенци-

јата за супервизија на осигурување настанат проме-

ни во договорот за застапување во осигурување или 

договорот за вработување врз основа на кој е издаде-

на лиценцата за застапник во осигурување, а кои 

промени се однесуваат на намалување на предметот 

на работа на застапникот (раскинување на еден од 

договорите за застапување во осигурување или дого-

ворот за вработување врз основа на кој првично е из-

дадена лиценцата за  застапник во осигурување или 

склучување на анекс на договор за застапување со 

кој на застапникот му се намалуваат овластувањата 

во делот на класите на осигурување за кои бил ов-

ластен да врши работи на застапување во осигуру-

вање, а притоа се уште постојат услови за постоење 

на лиценцата), по добиено известување од страна на 

застапникот во осигурување или друштвото за оси-

гурување, друштвото за застапување во осигурување 

односно банката, Агенцијата по службена должност 

ќе издаде нова лиценца за застапник во осигурување 

на истото лице, а Решението со кое првично се изда-

ва лиценцата за застапник во осигурување ќе го ста-

ви вон сила. При издавање на новата лиценца, лице-

то на барање на Агенцијата, до Агенцијата го прило-

жува и Решението со кое Агенцијата првично издала 

лиценца за застапник во осигурување на лицето – во 

оригинал (доколку оригиналната лиценца лицето не 

е во можност да ја достави (изгубена и сл), лицето 

до Агенцијата доставува нотарска Изјава дадена под 

целосна кривична и материјална одговорност, дека 

оригинално издадената лиценца  не може да ја обез-

беди).  

(4) При издавање на новата лиценца од страна на 

Агенцијата по службена должност согласно ставот (3) 

од овој член, не се бараат дополнителни докази од ли-

цето кое има лиценца за застапник во осигурување. 

 

Одлучување по барањето за добивање лиценца за 

застапник во осигурувањето 

 

Член 4 

(1) При одлучувањето по барањето од член  2 став 

(3) и член 3 од овој Правилник, Агенцијата оценува да-

ли лицето ги исполнува условите предвидени во Зако-

нот за супервизија на осигурување.  

(2) Врз основа на оценката од став (1) на овој член, 

Агенцијата донесува решение за издавање лиценца за 

застапник во осигурување во роковите наведени во  За-

конот за супервизија на осигурување. 

 

Форма на доставување на документација 

 

Член 5 

(1) Документацијата која се доставува кон барањето 

за издавање лиценца од член 2 од овој правилник  треба 

да биде во оригинал или копија заверена кај овластено 

лице (нотар), потпишана од овластено лице или од соод-

ветен надлежен орган, да биде чиста, без дополнителни 

исправки и на македонски јазик. Доколку документот 

што треба да се достави е на друг јазик, заедно со ориги-

налот се доставува и превод на македонски јазик, преве-

ден од овластен преведувач и заверен кај нотар.  

(2) Изјавата која е дел од документацијата која се 

доставува кон барањето за издавање лиценца од член 2 

став (3) точка 2 од овој правилник треба да биде заве-

рена кај овластено лице (нотар) и истата не смее да би-

де постара од шест месеци пред денот на поднесување 

на барањето за издавање лиценца. 

(3) Агенцијата разгледува и одлучува по барањата 

за издавање лиценци од член 2  од овој правилник со 

комплетна документација. Под комплетна документа-

ција се подразбира документацијата пропишана со 

член 2 од овој правилник.  

  

Завршни одредби 

 

Член 6 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за потребната доку-

ментација за добивање лиценца за застапник во осигу-

рување („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 158/2010 и 167/2011). 

 

Член 7 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-476/4 Совет на експерти 

28 септември 2017 година Претседател, 

Скопје  Климе Попоски, с.р. 
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2958. 
Врз основа на член 139, став (2), а во врска со член 

138 став (1) од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 
43/2014, 112/2014  153/2015, 192/2015 и 23/2016),  Со-
ветот на експерти  на Агенцијата за супервизија на оси-
гурување на седницата одржана на ден 28.9.2017 годи-
на донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој Правилник се пропишува потребната доку-
ментација за добивање лиценца за осигурителен брокер 
од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување 
(во понатамошниот текст: Агенцијата) согласно Зако-
нот за супервизија на осигурување. 
 

Потребна документација која се приложува кон  
барањето за добивање лиценца за осигурителен  

брокер 
 

Член 2 
(1) За издавање лиценца за осигурителен брокер до 

Агенцијата се доставува барање за добивање лиценца 
за осигурителен брокер.  

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува 
исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за доби-
вање лиценца за осигурителен брокер (Образец Б-ЛБ)” 
кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов 
составен дел. 

(3) Кон барањето од став (1) на овој член лицето ја 
доставува следната документација: 

1. Диплома или Уверение за завршено четириго-
дишно средно образование или друг повисок степен на 
образование издадена од образовна институција акре-
дитирана во Република Македонија или документ за 
признавање на странска средношколска или универзи-
тетска квалификација издадена од страна на надлежна 
институција во Република Македонија; 

2. Потврда за стекнато најмалку една година искус-
тво од областа на осигурувањето или посредување во 
осигурувањето издадена од работодавец каде лицето го 
стекнало искуството, со наведување на работните зада-
чи кои лицето ги извршувало и периодот на неговиот 
ангажман во субјектот и договор за работа или друг 
вид на договор склучен со работодавецот со кој се до-
кажува стекнатото искуство во областа на осигурува-
њето односно посредувањето во осигурување;  

3. Изјава дека лицето не извршувало функција на 
лице со посебни права и одговорности во друштво за 
осигурување, осигурително брокерско друштво или 
друго правно лице над кое е отворена стечајна поста-
пка;  

4. Доказ за платен надоместок за издавање лиценца 
за осигурителен брокер согласно Тарифникот на 
Агенцијата. 

(4) Покрај документација од ставот (3) на овој член, 
Агенцијата од својата службена евиденција обезбедува 
доказ дека лицето има положено стручен испит за оси-
гурителен брокер  (Уверение за положен стручен испит 
за осигурителен брокер).   

(5) Условот лицето да го познава македонскиот ја-
зик и неговото кирилско писмо се докажува со заврше-
но школување во Република Македонија, а доколку ли-
цето школувањето го завршило во странство потребно 
е да приложи потврда за активно познавање на маке-
донскиот јазик издадена од Филолошкиот факултет 
при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Катедра за 
македонски јазик и јужнословенски јазици. 

(6) Доколку личното име и презиме на документите 
од став (3) на овој член не е идентично со оние наведе-
ни во барањето од став (1) на овој член, потребно е кон 
барањето лицето да приложи и извод од матична книга 
на венчани односно решение за промена на личното 
име односно презиме.  

 
Одлучување по барањето за добивање лиценца за 

осигурителен брокер 
 

Член 3 
(1) При одлучувањето по барањето од член 2 став 

(1) од овој Правилник, Агенцијата оценува дали лицето 
ги исполнува условите предидени во Законот за супер-
визија на осигурување.  

(2) Врз основа на оценката од став (1) на овој член, 
Агенцијата донесува решение за издавање лиценца за 
осигурителен брокер во роковите наведени во  Законот 
за супервизија на осигурување. 

 
Форма на доставување на документација 

 
Член 4 

(1) Документацијата која се доставува кон барањето 
за издавање лиценца од член 2 став (3) од овој правил-
ник  треба да да биде во оригинал или копија заверена 
кај овластено лице (нотар), потпишана од овластено 
лице или од соодветен надлежен орган, да биде чиста, 
без дополнителни исправки и на македонски јазик. До-
колку документот што треба да се достави е на друг ја-
зик, заедно со оригиналот се доставува и превод на ма-
кедонски јазик, преведен од овластен преведувач и за-
верен кај нотар.  

(2) Изјавата која е дел од документацијата која се 
доставува кон барањето за издавање лиценца од член 2 
став (3) точка 3 од овој правилник треба да биде заве-
рена кај овластено лице (нотар) и истата не смее да би-
де постара од шест месеци пред денот на поднесување 
на барањето за издавање лиценца. 

(3) Агенцијата разгледува и одлучува по барањата 
за издавање лиценци од член 2  од овој правилник со 
комплетна документација. Под комплетна документа-
ција се подразбира документацијата пропишана со 
член 2 од овој правилник.  

 
Завршни одредби 

 
Член 5 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за потребната доку-
ментација за добивање лиценца за осигурителен брокер 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010 и 167/2011). 

 
Член 6 

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

 
Бр. 02-476/5 Совет на експерти 

28 септември 2017 година Претседател, 
Скопје  Климе Попоски, с.р. 
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2959. 

Врз основа на член 158-s точка 1), а во врска со 

член 66 став (2), член 129 став (2), (3) и (4) и член 134-

ж од Законот за супервизија на осигурување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 

88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014  

153/2015, 192/2015 и 23/2016), Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигурување на седни-

цата одржана на ден 28.9.2017 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ДО-

КУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА ДОБИВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТИ ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ СОГЛАСНО 

ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за  начинот, постапката и докумен-

тацијата потребна за добивање согласности од страна 

на Агенцијата за супервизија на осигурување согласно 

Законот за супервизија на осигурување (“Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 164/2012), во Делот 

I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ, во членот 1, во првата, втората 

и третата алинеја зборот: “претходна” се брише. 

По четвртата алинеја се додаваат две нови алинеи 

кои гласат: ” 

- согласност за вршење работи на застапување во 

осигурување од страна на банка; 

- согласност за вложување на друштво за осигуру-

вање во акции или удели во друго правно лице кои из-

несуваат повеќе од 10% од капиталот на друштвото за 

осигурување.“ 

 

Член 2 

Во Делот II.  ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗ-

МЕНА НА СТАТУТ НА ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУ-

ВАЊЕ, во членот 2, во ставот (1) зборот: “претходна” 

се брише. 

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 

“(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставу-

ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-

бивање согласност за измена на статут (Образец Б-

СС)” кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е не-

гов составен дел. 

Ставот (2) станува став (3). 

Во ставот (2) кој станал став (3), во точката 1 зборо-

вите: “донесување нов статут” се бришат. 

По зборовите: “органот на управување” се додаваат 

зборовите: “односно надзорниот орган”. 

На крајот на реченицата, по точката се додава нова 

реченица која гласи: “Одлуката односно Предлог Од-

луката за измена и/или дополнување на статутот задол-

жително треба да содржи Предлог текст на измените 

и/или дополнувањето на статутот на друштвото и об-

разложение на потребата за измени и/или дополнување 

на статутот на друштвото;” 

Точките 2 и 3 се бришат. 

Точките 4, 5 и 6 стануваат точки 2, 3 и 4.  

По точката 6 која станала точка 4 се додава нова 

точка 5 која гласи:” 

5. Доказ за платен надоместок за издавање соглас-

ност за измена на статут на друштво за осигурување, 

согласно Тарифникот на Агенцијата.” 

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

Во ставот (3) кој станал став (4) зборовите: “новиот 

статут, односно” се бришат. 

Во ставот (4) кој станал став (5) зборовите: “доне-

сување на нов статут, односно” се бришат. 

 

Член 3 

Насловот на членот 3 се менува и гласи:” III. ИЗ-

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУН-

КЦИЈАТА ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ НА 

ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ”. 

Во членот 3, ставот (1) се заменува со нов став (1) 

кој гласи: 

“За издавање на согласност за вршење на функција-

та член на орган на управување (член на управен одбор 

и извршен член на одбор на директори) во друштво за 

осигурување, до Агенцијата се доставува барање за до-

бивање согласност за вршење на функцијата член на 

орган на управување.”  

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 

“(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставу-

ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-

бивање согласност за вршење на функцијата член на 

орган на управување во друштво за  осигурување  

(Образец Б-СОУ)” кој е даден во Прилог 2 од овој пра-

вилник и е негов составен дел.” 

Ставот (2) станува став (3). 

Ставот (2) кој станал став (3) се менува и гласи: 

“(3) Кон барањето од став (1) на овој член, друш-

твото за осигурување ја доставува следната документа-

ција: 

1. Одлука на надлежен орган на друштвото за оси-

гурување за именување на член/ови на Управниот од-

бор, односно за именување на извршен член/ови на Од-

борот на директори, која задолжително ќе содржи од-

редба според која Одлуката ќе влезе во сила по добива-

ње согласност од страна на Агенцијата. Во Одлуката се 

наведува мандатот за кој се именува предложениот 

член, имајќи ги предвид одредбите од статутот на 

друштвото за осигурување кои се однесуваат на траење 

на мандатот на членовите на органот на управување. 

Кон Одлуката треба да се достави и образложение за 

причините за именување на лицето предложено за член 

на органот на управување, како и придобивките на 

друштвото од неговото именување;  
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2. Пополнет Прашалник за член на орган на управу-

вање на друштво за осигурување на соодветен пропи-

шан образец кој е даден во Прилог 3 од овој правилник 

и е негов составен дел; 

3. Уверение/Диплома за завршено високо образова-

ние на лицето предложено за член на органот на упра-

вување; 

4. Доказ дека лицето предложено за член на органот 

на управување има 3 години работно искуство на рако-

водни места во друштво за осигурување, односно 5 го-

дини работно искуство на раководни места во банка 

или во друга финансиска институција од сличен обем 

на активности како друштво за осигурување. Како до-

каз за исполнување на овој услов се доставува потврда 

од правното лице (работодавец) каде лицето го стекна-

ло работното искуство, со наведување на работните за-

дачи кои лицето ги извршувало и периодот на неговиот 

ангажман во субјектот, а на барање на Агенцијата и 

други дополнителни докази (копија од договори за вра-

ботување, одлуки, докази од Агенција  за вработување, 

Централен регистар или други надлежни институции);  

5. Изјава на лицето предложено за член на органот 

на управување дека не е член на орган на управување, 

надзорен орган или прокурист во друго друштво за 

осигурување или во друго трговско друштво;   

6. Документ - информација од Централен регистар 

на Република Македонија, за тоа каде лицето предло-

жено за член на орган на управување на друштвото за 

осигурување е член на орган на управување, надзорен 

орган, прокурист или лице со посебни права и одговор-

ности во други правни лица со седиште во Република 

Македонија; 

7. Изјава на лицето предложено за член на органот 

на управување дека не извршувало функција на лице со 

посебни права и одговорности во друштво за осигуру-

вање или друго правно лице над кое е отворена стечај-

на постапка; 

8. Доказ дека лицето предложено за член на органот 

на управување не е поврзано лице со правно лице во 

кое друштвото за осигурување директно или индирек-

тно поседува сопственост на повеќе од 10% од капита-

лот или правата на глас  во тоа правно лице, и тоа: 

8.1 Изјава на лицето предложено за член на органот 

на управување дека не е поврзано лице со правно лице 

во кое друштвото за осигурување директно или инди-

ректно поседува; сопственост на повеќе од 10% од ка-

питалот или правата на глас  во тоа правно лице; 

8.2 Доказ од Централен депозитар за хартии од 

вредност односно друг јавен регистар за тоа каде лице-

то предложено за член на орган на управување поседу-

ва акции во други правни лица; 

8.3 Доказ од Централен регистар односно друг ја-

вен регистар, за тоа каде лицето предложено за член на 

орган на управување поседува удели во други правни 

лица;  

8.4 Доказ од Централен регистар односно друг ја-

вен регистар, за тоа каде лицето предложено за член на 

орган на управување е член на орган на управување, 

надзорен орган, прокурист или лице со посебни права 

и одговорности во други правни лица; 

9. Изјава на лицето предложено за член на органот 

на управување дека не работело спротивно на одредби-

те од Законот за спречување перење пари и други при-

носи од казниво дело и финансирање на тероризам; 

10. Изјава на надлежен орган на друштвото за оси-

гурување дека лицето предложено за член на органот 

на управување ќе биде во постојан работен однос во 

друштвото за осигурување како член на орган на упра-

вување на друштвото, односно изјава на основачите/ак-

ционери на друштвото за осигурување дека лицето 

предложено за член на органот на управување ќе биде 

во постојан работен однос во друштвото за осигурува-

ње по упис на друштвото во Централниот регистар на 

Република Македонија доколку се работи за друштво 

за осигурување кое е во постапка на добивање дозвола 

за вршење работи на осигурување;  

11. Потврда од надлежен суд или друга надлежна 

институција дека против лицето предложено за член на 

органот на управување нема изречена прекршочна сан-

кција или казна забрана за вршење на должност од оп-

ределено занимање кое делумно или во целост е опфа-

тено во предметот на работење на друштвото; 

12. Важечка дозвола за престој во Република Маке-

донија, доколку лицето предложено за член на органот 

на управување е странско физичко лице. Друштвото за 

осигурување е должно до Агенцијата да достави дозво-

ла за престој со обновен датум  пред истек на периодот 

на важност наведен во дозволата; 

13. Концепт за управување со ризик oдобрен од 

надзорниот орган на друштвото, за периодот за кој се 

именува за член на органот на управување; 

14. Програма за работа на предложениот член на 

орган на управување, одобрена од надзорниот орган на 

друштвото, за периодот за кој се именува за член на ор-

ганот на управување. Програмата треба да ги содржи 

најмалку следниве работи: 

- Опис на состојбата во која се наоѓа друштвото за 

осигурување во кое лицето е предложено за член на ор-

ганот на управување, вклучувајќи и опис на местото и 

на улогата на тоа друштво на пазарот; 

- Опис на планираните активности во областите на 

работење на друштвото за осигурување за кои лицето 

ќе биде надлежно како член на органот на управување 

согласно со интерните акти на друштвото за периодот 

за кој е предложено лицето и 

15. Доказ за платен надоместок за издавање соглас-

ност за вршење на функцијата член на орган на управу-

вање на друштво за осигурување, согласно Тарифникот 

на Агенцијата.” 

Ставот (3) станува став (4). 
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По ставот (3) кој станал став (4) се додаваат два но-

ви става (5) и (6) кои гласат: 

“(5) Покрај документацијата наведена во ставот (3) 

од овој член, Агенцијата по службена должност од сво-

јата евиденција обезбедува доказ дека лицето предло-

жено за член на органот на управување во друштвото 

не е член на Советот на експерти на Агенцијата и доказ 

дека Агенцијата со решение не одбила да издаде сог-

ласност за вршење на функцијата член на орган на уп-

равување во однос на лицето предложено за член на 

органот на управување, најмалку во период од една го-

дина од дaтумот на донесување на решението за одби-

вање на барањето. 

(6) Документацијата од ставот (3) точка 6) и точка 

8) потточки 8.2, 8.3 и 8.4 од овој член, Агенцијата по 

службена должност ќе ја прибави од надлежен јавен 

орган (доколку истата не е поднесена од барателот), за 

што подносителот на барањето како и лицата предло-

жени за вршење на функцијата членови на орган на уп-

равување на друштвото даваат изјава со која ја овлас-

туваат Агенцијата во негово име и за негова сметка да 

ги користи податоците содржани во Образецот Б-СОУ 

(Изјавата е составен дел на Образецот Б-СОУ) кој е да-

ден во Прилог 2 од овој правилник и до Агенцијата 

доставува доказ за извршена уплата на сметка на инс-

титуцијата надлежна за издавање на соодветниот доку-

мент  во висина утврдена со тарифник пропишан сог-

ласно со закон.” 

Ставот (4) станува став (7). 

Во ставот (4) кој станал став (7)  зборовите: “став 

(2)” се заменуваат со зборовите: “став (3), (5) и (6)”. 

Ставот (5) станува став (8). 

Ставот (5) кој станал став (8) се менува и гласи:  

“(8) Најмалку еден од членовите на органот на уп-

равување на друштвото за осигурување треба да го 

познава македонскиот јазик и неговото кирилско пис-

мо и да има постојано живеалиште во Република Маке-

донија. Условот лицето да го познава македонскиот ја-

зик и неговото кирилско писмо се докажува со заврше-

но школување во Република Македонија, а доколку ли-

цето школувањето го завршило во странство потребно 

е да се приложи потврда за активно познавање на маке-

донскиот јазик издадена од Филолошкиот факултет 

при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Катедра за 

македонски јазик и јужнословенски јазици.”. 

Ставот (6) станува став (9). 

Ставот (6) кој станал став (9) се менува и гласи: 

“(9) Агенцијата ќе спроведе интервју со предложе-

ниот член на орган на управување на друштвото за 

осигурување заради оценка на неговите познавања на 

прописите од областа на осигурувањето и/или финан-

сиите, познавањето на друштвото за осигурување во 

кое е предложен за член на орган на управување, него-

вото разбирање за одговорностите и надлежностите за 

органот на управување и стекнатото искуство во облас-

та на осигурувањето или финансиите. На интервјуто 

лицето ќе го презентира Концептот за управување со 

ризик и Програмата за работа.”. 

Ставот (7) станува став (10). 

Ставот (7) кој станал став (10) се менува и гласи: 

”(10) При одлучувањето, врз основа на доставената 

документација од став (3), (4), (5), (6) и (7) од овој член 

и спроведеното интервју од став (9), се оценува дали 

предложениот член на орган на управување ги испол-

нува критериумите пропишани со Законот, со кои ќе 

обезбеди сигурно и стабилно управување со друш-

твото, најмалку преку: 

- познавање на прописите од областа на осигурува-

њето  познавање на Законот за супервизија на осигуру-

вање, Законот за задолжително осигурување во сообра-

ќајот, подзаконските акти донесени врз основа на овие 

закони, останатата регулатива и практика која е од зна-

чење за работењето на друштвото, од аспект на работи-

те на осигурување кои ги врши друштвото во кое лице-

то е предложено за член на орган на управување, како 

и карактеристиките и движењата во осигурителниот 

сектор во Република Македонија; 

- поседување на соодветно образование и стручност 

за вршење на функцијата член на орган на управување 

на друштво за осигурување;  

- поседување соодветно искуство. 

Ставот (8) станува став (11). 

По ставот (8) кој станал став (11) се додава нов став 

(12) кој гласи: 

“(12) Доколку предложеното лице за член на орган 

на управување претходно било член на орган на друш-

твото за осигурување во друго друштво за осигурување 

се оценува дали од страна на лицето имало непочиту-

вање на одредбите од Законот за супервизија на осигу-

рување, Законот за задолжително осигурување во сооб-

раќајот и прописите донесени врз основа на овие зако-

ни и/или непостапување по мерките изречени од 

Агенцијата, со што биле или се загрозени сигурноста и 

стабилноста на друштвото за осигурување. “ 

Ставот (9) станува став (13).  

Во ставот (9) кој станал став (13) зборовите: “став 

7” се менуваат со зборовите: “став 10”. 

Ставот (10) станува став (14). 

Ставот (11) станува став (15). 

Во ставот (11) кој станал став (15) зборовите: “став 

10” се менуваат со зборовите: “став 14”. 

По ставот (11) кој станал став (15) се додаваат два 

нови став (16) и (17) кои гласат: 

“(16) Кон барањето за издавање согласност за пов-

торно именување на лице кое добило согласност за 

вршење на функцијата член на орган на управување на 

друштво за осигурување (реизбор), друштвото ја доста-

вува документацијата од став (3) од овој член, освен 

документите наведени во точките 3 и 4. 
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(17) По издавање на согласноста за вршење на фун-

кцијата член на органот на управување на друштвото 

за осигурување, друштвото за осигурување до Агенци-

јата е должно да достави: 

- Решение за извршен упис на лицето во Централ-

ниот регистар на Република Македонија. Решението се 

доставува во рок од 5 работни дена од денот на из-

вршениот упис; 

- Доказ дека лицето засновало постојан работен од-

нос во друштвото за осигурување како член на орган 

на управување во друштвото за осигурување.” 

 

Член 4 

Насловот на членот 4 се менува и гласи:” IV. ИЗ-

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНА НА НАЗИВ 

И/ИЛИ СЕДИШТЕ НА ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУ-

ВАЊЕ”. 

Во членот 4, ставот (1) се заменува со нов став (1) 

кој гласи: 

 “За издавање согласност за измена на назив и/или 

седиште на друштво за осигурување до Агенцијата се 

доставува барање за добивање согласност за измена на 

назив и/или седиште.”  

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 

“(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставу-

ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-

бивање согласност за измена на назив и/или седиште 

(Образец Б-СН/С)” кој е даден во Прилог 4 од овој пра-

вилник и е негов составен дел.” 

Ставот (2) станува став (3). 

Ставот (2) кој станал став (3) се менува и гласи: 

“(3) Кон барањето од став (1) на овој член, друш-

твото за осигурување доставува Одлука за измена на 

називот, односно седиштето на друштвото донесена од 

надлежен орган на управување на друштвото за осигу-

рување која задолжително содржи одредба според која 

истата ќе стапи на сила по добивање на согласност од 

Агенцијата и доказ за платен надоместок за издавање 

согласност за измена на назив и/или седиште на друш-

тво за осигурување, согласно Тарифникот на Агенци-

јата. Одлуката задолжително треба да содржи  и 

Образложение за потребата и целта на таквата измена.” 

Ставот (3) станува став (4). 

Во ставот (3) кој станал став (4) зборот: “промена” 

се заменува со зборот: “измена”. 

Ставот (4) станува став (5). 

Во ставот (4) кој станал став (5) зборот: “прет-

ходна” се заменува со зборот: “добивање” а зборот: 

“промена” се заменува со зборот: “измена”. 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7). 

Во ставот (6) кој станал став (7) зборот: “промена” 

се заменува со зборот: “измена”.   

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (8) и (9). 

Во ставот (7) кој станал став (8) зборот: “проме-

ната” се заменува со зборот: “измената”. 

Во ставот (8) кој станал став (9) зборовите: “проме-

на на називот и седиштето” се заменуваат со зборо-

вите: “добивање согласност за измена на називот и/или 

седиштето” a по зборовите: “називот и”  се додава збо-

рот: „/или”. 

 

Член 5 

Во Делот V. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, во членот 5 по ставот (1) се 

додава нов став (2) кој гласи: 

“(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставу-

ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-

бивање согласност за друштво за ревизија (Образец Б-

СДР)” кој е даден во Прилог 5 од овој правилник и е 

негов составен дел.” 

Ставот (2) станува став (3). 

Во ставот (2) кој станал став (3) пред точката 1. се 

додава нова точка 1. која гласи:” 

1. Одлука на Собранието на акционери на друштво-

то за осигурување за назначување на друштво за реви-

зија кое ќе врши ревизија на финансиските извештаи 

на друштвото, која задолжително содржи одредба спо-

ред која истата ќе влезе во сила по добивање на соглас-

ност од Агенцијата; “ 

Точките 1, 2 и 3 стануваат точки 2, 3 и 4 соодветно. 

Во точката 3 која станала точка 4 по зборовите: 

“Институтот на овластени ревизори” на двете места во 

реченицата се додаваат зборовите: “односно од Сове-

тот за унапредување и надзор на ревизијата и”. 

По точката 3 која станала точка 4 се додава нова 

точка 5 која гласи: ” 

5. Доказ за платен надоместок за издавање соглас-

ност за друштво за ревизија, согласно Тарифникот на 

Агенцијата.” 

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

 

Член 6 

По членот 5 се додава нов Дел VI. и нов член 6 кои 

гласат: 

 

VI. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ РА-

БОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 

ОД СТРАНА НА БАНКА 

 

Член 6 

(1) За добивање согласност за вршење работи на 

застапување од страна на банка до Агенцијата се доста-

вува Барање за добивање согласност за вршење работи 

на застапување од страна на банка.  

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува 

исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за доби-

вање согласност за вршење работи на застапување во 

осигурување од страна на банка на Образец Б-СЗБ)” 

кој е даден во Прилог 6 од овој правилник и е негов 

составен дел. 
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(3) Кон барањето од став (1) на овој член, банката ја 

доставува следната документација: 

1. Одлука на надлежен орган на банката за почнува-

ње со вршење работи на застапување во осигурување; 

2. Решение/дозвола за основање и работење на бан-

ката издадено од Народна банка на Република Македо-

нија; 

3. Статут на банката; 

4. Извод од Централен регистар на Република Ма-

кедонија – Тековна состојба за банката; 

5. Акционерска книга на банката; 

6. Доказ дека против банката не е поведена стечајна 

постапка или постапка на ликвидација, и тоа:  

6.1 Потврда од Централен регистар односно друга 

надлежна институција дека против банката не е пове-

дена стечајна постапка или постапка на ликвидација  и 

6.2 Изјава на надлежен орган на банката, дека про-

тив банката не е покрената стечајна постапка или по-

стапка на ликвидација. 

7. Доказ за непостоење на капитална или управу-

вачка поврзаност на банката со друштва за осигуру-

вање, друштва за застапување во осигурување или оси-

гурително брокерски друштва, и тоа:  

7.1 Изјава на надлежен орган на банката дека бан-

ката не е капитално или управувачки поврзана со 

друштва за осигурување, друштва за застапување во 

осигурување или осигурително брокерски друштва во 

согласност со Законот за супервизија на осигурување; 

7.2 Список на лица кои во банката поседуваат, ди-

ректно или индиректно, повеќе од 10% од акциите пот-

пишан од овластено лице на банката;  

7.3 доказ од Централен депозитар за хартии од 

вредност, односно друг јавен регистар, за тоа кои се 

иматели на акции во банката;  

7.4 Список на правни лица во кои банката поседува 

директно или индиректно повеќе од 10 % од акциите, 

односно уделите, потпишан од овластено лице на бан-

ката; 

7.5 доказ од Централен депозитар за хартии од 

вредност, односно друг јавен регистар за тоа каде бан-

ката поседува акции во други правни лица; 

7.6 доказ од Централен регистар, односно друг ја-

вен регистар за тоа каде банката поседува удели во 

други правни лица.  

8. Изјава на надлежен орган на банката дека банка-

та не работела спротивно на одредбите од Законот за 

спречување перење пари и други приноси од казниво 

дело и финансирање на тероризам; 

9. Ревизорски извештај од овластено друштво за ре-

визија за последните две деловни години за банката; 

10. Основи на деловна политика на банката со об-

разложение, односно анализа на причините за започну-

вање со вршење работи на застапување во осигурувње, 

деловните цели на банката и осврт на пазарот на кој ќе 

учествува банката, структура на клиентите на банката 

итн; 

11. Елаборат со проекција за очекувани деловни ре-

зултати на банката од вршењето работи на застапување 

во осигурување за најмалку тригодишен период; 

12. Тарифа за извршени услуги на банката во делот 

на вршење работи на застапување во осигурување; 

13. Документација врз основа на која може да се 

констатира дека банката е кадровски, технички и орга-

низационо оспособена за вршење работи на застапува-

ње во осигурување;  

14. Одлука на надлежен орган на банката за сите 

вработени кои во банката ќе бидат овластени да вршат 

работи на застапување во осигурување со податоци за 

лицата и докази дека истите ги исполнуваат условите 

од Законот за супервизија на осигурување (лиценца за 

застапник во осигурување и М1/М2 образец како доказ 

дека лицето е во редовен работен однос во банката);  

15. Одлука на надлежен орган на банката за назна-

чување на лице/а кое/и ќе биде одговорно лице во бан-

ката во делот на вршење работи на застапување во оси-

гурување со податоци за лицето и докази дека истите 

ги исполнуваат условите од Законот за супервизија на 

осигурување (лиценца за застапник во осигурување и 

М1/М2 образец како доказ дека лицето е во редовен ра-

ботен однос во банката); 

16. Преддоговор за осигурување од одговорност 

склучен со овластено друштво за осигурување во Ре-

публика Македонија. Договорот треба да биде склучен 

со друштво за осигурување со кое не е склучен догово-

рот за застапување во осигурување; 

17. Договор/и за застапување во осигурување склу-

чен помеѓу банката и друштвото за осигурување (со за-

должително наведување на класите на осигурување за 

кои банката е овластена од друштвото за осигурување 

да врши работи на застапување во осигурување за 

друштвото за осигурување и одредба според која 

друштвото за осигурување одговара за работењето на 

банката во делот на вршење работи на осигурување 

согласно склучениот договор за осигурување); 

18. Изјава на овластено лице на банката дека банка-

та согласно Договорот/ите за застапување во осигуру-

вање ќе врши работи на застапување во осигурување за 

едно друштво за осигурување или  евентуално за пове-

ќе друштва за осигурување за производи на осигурува-

ње кои не си конкурираат;  

19. Изјава на овластено лице на банката дека банка-

та до Агенцијата за супервизија на осигурување ќе ги 

доставува податоците пропишани во членот 151 од За-

конот за супервизија на осигурување и сите останати 

податоци на барање на Агенцијата; 

20. Доказ за платен надоместок за издавање соглас-

ност за вршење на  работи на застапување во осигуру-

вање од страна на банка, согласно Тарифникот на 

Агенцијата; 

21. Друга документација на барање на Агенцијата. 

(4) Документацијата од ставот (3) точка 6 потточка 

6.1 и точка 7 потточки 7.3, 7.5 и 7.6 од овој член, 

Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од 
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надлежен јавен орган (доколку истата не е поднесена 

од банката), за што надлежен орган на банката дава из-

јава со која ја овластува Агенцијата во негово за негова 

сметка да ги користи податоците содржани во Образе-

цот Б-СЗБ (Изјавата е составен дел на Образецот – Б-

СЗБ) кој е даден во Прилог 6 од овој правилник и до 

Агенцијата доставува доказ за извршена уплата на 

сметка на институцијата надлежна за издавање на со-

одветниот документ  во висина утврдена со тарифник 

пропишан согласно со закон.” 

(5) При одлучувањето по барањето од став (1) од 

овој член, се оценува дали банката ги исполнува ус-

ловите за вршење работи на застапување во осигуру-

вање согласно Законот  за супервизија на осигуру-

вање. 

(6) Врз основа на оцената од став (5) од овој член, 

Агенцијата донесува решение за издавање согласност 

за вршење работи на застапување во осигурување од 

страна на банка или за одбивање на барањето, во роко-

вите пропишани со Законот. 

 

Член 7 

По новиот член 6 се додава нов дел VII. и нов член 

7 кои гласат: 

 

“VII. СОГЛАСНОСТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ НА 

ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО АКЦИИ ИЛИ 

УДЕЛИ ВО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ КОИ ИЗНЕ-

СУВААТ ПОВЕЌЕ  ОД  10%  ОД КАПИТАЛОТ НА 

ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 7 

(1) За добивање согласност за вложување на 

друштво за осигурување во акции или удели во дру-

го правно лице кои изнесуваат повеќе од 10% од ка-

питалот на друштвото за осигурување, до Агенција-

та се доставува барање за вложување на друштво за 

осигурување во акции или удели во друго правно ли-

це кои изнесуваат повеќе од 10 % од капиталот на 

друштвото за осигурување (во натамошниот текст: 

капитално вложување). 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува 

исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за доби-

вање согласност за вложување на друштво за осигуру-

вање во акции или удели во друго правно лице кои из-

несуваат повеќе од 10 % од капиталот на друштвото за 

осигурување (Образец Б-СВ)” кој е даден во Прилог 7 

од овој правилник и е негов составен дел. 

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член, друш-

твото за осигурување ја доставува следната документа-

ција:   

1. Одлука на надлежен орган на друштвото за оси-

гурување со образложение за причините, целта и оп-

равданоста на вложувањето; 

2. Предлог-акт за основање на правното лице (во 

случај кога се основа правно лице); 

3. Ревидирани финансиски извештаи или годишни 

сметки на правното лице во кое се вложува, за послед-

ните две години;  

4. Податоци за процентот на учество во капиталот 

на правното лице во кое се вложува, како и за сопстве-

ничката структура на тоа правното лице;  

5. Податоци за органите на надзор и управување на 

правното лице во кое се вложува;  

6. Податоци за износот на евентуалните капитални 

делови кои правното лице во кое се вложува ги поседу-

ва во други правни лица;  

7. Изјава на членовите на надзорниот орган на друш-

твото за осигурување дека со капиталното вложување не 

се повредуваат правилата за управување со ризик;  

8. Изјава на членовите на надзорниот орган на 

друштвото за осигурување за постоење односно 

непостење поврзаност со останатите лица кои се акци-

онери/содружници или лица со посебни права и одго-

ворности во правното лице во кое се вложува. Во слу-

чај на постоење поврзаност, се даваат подетални пода-

тоци за поврзаните лица и начинот на поврзаност на 

друштвото за осигурување со овие лица;  

9. Друга документација на барање на Агенцијата.  

(4) Доколку друштвото за осигурување со капитал-

ното вложување остварува контрола врз правното 

лице, односно се стекнува со мнозински влог и/или по-

седува мнозинство од правата на глас, остварува ди-

ректно или индиректно значително влијание врз упра-

вувањето и донесувањето на политиките и финансис-

ките и деловните одлуки, или се стекнува со право да 

ги назначува и разрешува мнозинството членови на ор-

ганите на управување на правното лице, покрај подато-

ците од став (3) од овој член, друштвото за осигурува-

ње доставува и:   

- податоци за основната дејност на правното лице и 

за идните планови за развој;  

- постојни или планирани вложувања во други 

правни лица во земјата или странство;  

- податоци за супервизорскиот орган надлежен за 

работењето на правното лице;  

- податоци за начинот на идентификување, мерење, 

следење и контрола на трансакциите со институцијата 

и за начинот на воспоставување и одржување соодвет-

ни системи за управување со ризик, внатрешна контро-

ла како и за известување и сметководство;  

- податоци за начинот на обезбедување на потреб-

ните информации и податоци за изработка на консоли-

дирани извештаи и начинот на проверка на точноста и 

веродостојноста на информациите и податоците добие-

ни од правното лице.  

(5) При одлучувањето врз основа на доставената 

документација од став (3) и став (4) од овој член, 

Агенцијата го оценува влијанието кое ќе го има капи-

талното вложување во правното лице врз целокупното 

работење на друштвото за осигурување, од аспект на 

негово сигурно и стабилно работење, најмалку преку 

исполнувањето на следните критериуми:   
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- финансиската состојба на друштвото за осигурување 

овозможува остварување на планираното капитално вло-

жување, при што друштвото за осигурување ќе ги почиту-

ва пропишаните правила за управување со ризик;  

- системите за внатрешна контрола и за известува-

ње и сметководство овозможуваат управување со ризи-

ците присутни на ниво на целата група чиј член е или 

ќе биде друштвото за осигурување;   

- сопственичката и управувачката структура на 

правното лице во која се вложува нема негативно вли-

јание врз работењето на друштвото за осигурување;  

- постоењето блиски врски на правното лице во кое 

се вложува со други лица не го отежнува извршување-

то ефикасна супервизија;   

- друштвото за осигурување може да ги обезбеди 

сите потребни информации и податоци за изработка на 

консолидирани извештаи на групата и да воспостави 

систем за проверка на точноста и веродостојноста на 

добиените податоци и информации од институцијата 

во која се вложува (доколку друштвото за осигурување 

е предмет на консолидирана супервизија);  

- друштвото за осигурување има соодветен систем 

за управување со ризици, внатрешна контрола, извес-

тување и сметководство за идентификување, мерење, 

следење и контрола на трансакциите со институцијата 

во која се вложува;  

(6) При одлучувањето во врска со издавањето сог-

ласност за вложување на друштво за осигурување во 

акции или удели во друго правно лице кои изнесуваат 

повеќе од 10 % од капиталот на друштвото за осигуру-

вање, Агенцијата може да го контактира надлежниот 

супервизорски орган на тоа правно лице, заради разме-

на на информации и податоци и заради утврдување за-

еднички пристап за консолидирана супервизија.   

(7) Врз основа на оценката од став (5) од овој член, 

Агенцијата донесува решение за издавање согласност 

за вложување на друштво за осигурување во акции или 

удели во друго правно лице кои изнесуваат повеќе од 

10 % од капиталот на друштвото за осигурување или 

носи решение за одбивање на барањето, во роковите 

пропишани со Закон.  

 

Член 8 

Делот VI. Станува Дел VIII. 

 

Член 9 

Членот 6 станува член 8.  

 

Член 10 

Членот 6 кој станал член 8 се менува и гласи:  

 

“Член 8 

(1) Кон барањата за издавање согласности од член 1 

од овој правилник, се доставуваат податоци за овласте-

но лице за контакт со Агенцијата (име и презиме, теле-

фонски број, број на телефакс, адреса на електронска 

пошта).  

(2) Документацијата која се доставува кон барањето 

за издавање согласностите од член 1 од овој правилник  

треба да да биде во оригинал или копија заверена кај 

овластено лице (нотар), потпишана од овластено лице 

или од соодветниот надлежен орган, да биде чиста, без 

дополнителни исправки и на македонски јазик. Докол-

ку документот што треба да се достави е на друг јазик, 

заедно со оригиналот се доставува и превод на маке-

донски јазик, преведен од овластен преведувач и заве-

рен кај нотар.  

(3) Изјавите и прашалниците кои се дел од доку-

ментацијата која се доставува кон барањето за изда-

вање согласности од член 1 од овој правилник треба 

да бидат заверени кај овластено лице (нотар) и исти-

те не смеат да бидат постари од шест месеци пред 

денот на поднесување на барањето за издавање сог-

ласност. 

(4) Доколку законодавството на земјата од која 

доаѓа странското лице поинаку ја регулира материја-

та во врска со документацијата која се доставува кон 

барањето за издавање согласност од член 1 од овој 

правилник, треба да се приложи соодветен доку-

мент, или правно мислење од адвокат, со кој ќе може 

да се потврди разликата во регулативата, односно ќе 

се обезбеди друг релевантен документ со кој би се 

потврдило исполнувањето на предвидената законска 

обврска. 

(5) Агенцијата разгледува барање за издавање сог-

ласности од член 1 од овој правилник со комплетна до-

кументација. Под комплетна документација се подраз-

бира документацијата пропишана со овој правилник, 

документацијата која дополнително е побарана од 

Агенцијата, како и соодветните документи, податоци и 

информации, кои треба да се добијат од надлежни до-

машни и странски институции, за одлучување по бара-

њето. 

 

Член 11 

Пред Прилогот 1 се додаваат два нови Прилога 1 и 

2 кои се дадени во прилог на овој правилник и се негов 

составен дел. 

Прилогот 1 станува Прилог 3. 

По Прилогот 1 кој станал Прилог 3 се додаваат 4 

нови прилога Прилог 4, Прилог 5, Прилог 6 и Прилог 7 

кои се дадени во прилог на овој правилник и се негов 

составен дел. 

 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 02-476/7 Совет на експерти 

28 септември 2017 година Претседател, 

Скопје  Климе Попоски, с.р. 
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