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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1074.
Врз основа на член 170-з став 2 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИНЦИПИТЕ ПО КОИ СЕ ВОДИ ИСТРАЖУВАЊЕТО НА
НЕСРЕЌИ, СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ НА ЦИВИЛНИ И ДРЖАВНИ
ВОЗДУХОПЛОВИ КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНО ПРИЈАВУВАЊЕ
Член 1
Во Уредбата за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и
настани на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на нивно пријавување („Службен весник на Република Македонија“ бр.137/10) во членовите 8, 14, 16, 19, 26 и 27 зборовите: „Република Македонија” се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 2
Прилогот бр.3.2 се заменува со нов Прилог 3.2 кој е составен дел на оваа уредба.
Член 3
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2333/1

Заменик на претседателот

16 април 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1075.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија и тоа премер на објект, кој се наоѓа на ул. „Самоилова“ 41, во Прилеп, на
КП бр.6796/10, КО Прилеп.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2296/1
Заменик на претседателот
16 април 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1076.
Врз основа на член 20став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16
април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА РАБОТА
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Извештајот за спроведување на годишниот план за работа на Агенцијата за
храна и ветеринарство за 2018 година, бр. 02 - 1065/1
од 19.3.2019 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2314/1
16 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1077.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА
СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА
ОТПАД
Член 1
Предмет на оваа Одлука е давање согласност на
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника
за гинекологија и акушерство - Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рециклирање и уништување на отпад, на
движни ствари - опрема кои немаат вредност односно
се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и
не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Oдлуката за прифаќање на отпис на побарувања
и обврски по извршен попис со состојба 31.12.2015 година број 02-256/4 од 8.2.2016 година, Одлуката за
прифаќање на расход на основни средства, ситен инвентар и инструменти по извршен попис со состојба
31.12.2016 година број 02-243/4 од 7.2.2017 година, Одлуката за прифаќање на расход на основни средства,
ситен инвентар и инструменти по извршен попис со
состојба 31.12.2017 година број 02-353/4 од 8.2.2018
година, Одлуката за прифаќање на расход на основни
средства, ситен инвентар и инструменти по извршен
попис со состојба 31.12.2018 година број 02-353/4 од
8.2.2019 година, донесени од Управниот одбор на Јавна
здравствена установа Универзитетска Клиника за гинекологија и акушерство - Скопје.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2328/1
Заменик на претседателот
16 април 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1078.
Врз основа на член 418 од Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република Македонија“
бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18),
Владата на Република Северна Македонија во својство
на Собрание на Акционерското друштво за поштенски
сообраќај ,,Македонска пошта“ - Скопје, во државна
сопственост, на седницата одржана на 16 април 2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“
- СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Статутот на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/06 и 28/15), во насловот зборовите:
„Македонска пошта“ - Скопје во државна сопственост“
се заменуваат со зборовите: „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје“.
Член 2
Во членот 1 зборовите: „Македонска пошта“
Скопје, во државна сопственост“ се заменуваат со зборовите: „Пошта на Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје“.
Член 3
Во членот 3 ставот 2 се менува и гласи:
„Акционерското друштво за поштенски сообраќај
„Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје, ќе работи и ќе учествува во правниот
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промет под името: „Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во
државна сопственост – Скопје“.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Скратениот назив на Друштвото е: АД „Пошта на
Северна Македонија“ – Скопје“.
По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои
гласат:
„Називот на Друштвото на албански јазик е:
Shoqatё aksionare për komunikacion postar „Posta e
Maqedonisë së Veriut“ nё pronёsi shtetërore – Shkup.
Скратениот назив на Друштвото на албански јазик
е: SHA „Posta e Maqedonisë së Veriut “ – Shkup“.
Ставот 4 кој станува став 6 се менува и гласи:
„Друштвото ќе работи и ќе учествува во меѓународниот промет под името: State-Owned Joint - Stock
Company for Postal Traffic POST OF NORTH
MACEDONIA – Skopje“.
Ставот 5 кој станува став 7 се менува и гласи:
„Скратениот назив на Друштвото во меѓународниот
промет е: Post of North Macedonia JSC – Skopje“.
Ставот 6 станува став 8.
Член 4
Во членот 7 став 1 зборовите: „Народна банка на
Република Македонија“ се заменуваат со зборовите:
„Народна банка на Република Северна Македонија“.
Во ставот 2 зборовите: „Република Македонија“ се
заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, а зборовите: „Народна банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народна банка на
Република Северна Македонија“.
Член 5
Во членот 11 став 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“, се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“ .
Член 6
Во членот 14 став 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“, се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“ .
Член 7
Во членот 59 став 3 зборовите: „Службен весник на
Република Македонија“, се заменуваат со зборовите
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
Во ставот 4 зборовите: „Централниот регистар на
РМ“, се заменуваат со зборовите „Централниот регистар на Република Северна Македонија“.
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Член 8
Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македонија“ во државна сопственост – Скопје, да подготви пречистен текст на Статутот.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2364/1
16 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1079.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО
ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА
ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И
УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Министерството за финансии-Бирото за јавни набавки да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари-мебел и компјутерска
опрема кои немаат вредност односно се дотраени,
неупотребливи и технолошки застарени и не можат
да се продадат или разменат како такви, согласно Решението за усвојување на извештајот за попис на постојаните средства и побарувања, обврски и паричните средства на сметката и во благајната на Бирото
за јавни набавки за 2017 година бр.01-215/2 од
5.2.2018 година, донесено од в.д. директорот на Бирото за јавни набавки.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2471/1
16 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1080.
Врз основа на член 9 од Законот за jавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
– СКОПЈЕ
Член 1
Во Одлуката за основање на Јавното претпријатие
за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје, („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/07, 21/11, 2/16 и 31/17), членот 2 се менува
и гласи:
„ Јавното претпријатие ќе работи и ќе учествува во
правниот промет под фирма: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје.
Скратен назив на фирмата е ЈПЖ Република Северна Македонија – Скопје.
Претпријатието ќе работи и ќе учествува во меѓународниот промет под фирма: Public Enterprise for
Railway Infrastructure Railways of Republic of North
Macedonia – Skopje.
Скратен назив на Претпријатието во меѓународен
промет е: Public Enterprise Railways of Republic of North
Macedonia.“
Член 2
Во членовите 3, 4, 9 и 15, зборовите: „Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници – Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје“.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2502/1
16 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1081.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019
година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2574/1
Заменик на претседателот
16 април 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1082.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР
ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА - ЗАТВОР ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
студентски дом „Никола Карев“ – Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
Реден
број

1
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.
Член 3
Директорот на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид склучува договор со директорот на Националната установа Библиотека „Григор
Прличев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

2

3

Назив на
движните
ствари

Опис на
движните
ствари

Количина

Багажник

Изработен од
иверица со
димензии
80x50x45 cm

46

Душек

Јога душек со
димензии 190x80
cm

10

Кревет

Изработен од
дрво и метал со
димензии 190x80
cm

5

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Казнено поправната установа - Затвор Охрид.
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Член 3
Директорот на Државниот студентски дом „Никола
Карев“ – Охрид склучува договор со директорот на
Казнено поправната установа - Затвор Охрид, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.

Член 3
Директорот на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа oдлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-2576/1
Заменик на претседателот
16 април 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1083.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019
година, донесе

Бр. 45-2582/1
Заменик на претседателот
16 април 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1084.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 27/2014, 139/2014, 196/2015, 142/2016 и
140/2018), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ОХРИД

ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ДЕН НА МАКЕДОНСКИОТ
ЈАЗИК

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука се прогласува 5 мај за Ден на македонскиот јазик.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2770/1
16 април 2019 година
Скопје

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Охрид,
а за потребите на Јавното претпријатие за изградба одржување и користење на спортски објекти и јавни паркинг простори Билјанини извори Охрид.

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1085.
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 Северна Македонија, на седницата одржана
на 16 април 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ
„TROJAN FOOT PRINT”, ВО РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА

Бр. 81 - Стр. 13

Република Северна Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за
одбрана.

1. За учество во вежбовната активност „TROJAN
FOOT PRINT”, која ќе се одржи во Република Унгарија, во периодот од 11-21 јуни 2019 година, се испраќаат 15 (петнаесет) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Северна Македонија, а дневници за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2793/1
Заменик на претседателот
16 април 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1086.
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 Северна Македонија, на седницата одржана
на 16 април 2019 година, донесе

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2795/1

Заменик на претседателот

16 април 2019 година

на Владата на Република

Скопје

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

1087.
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 Северна Македонија, на седницата одржана
на 16 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ
„CWIX 2019“, ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА
1. За учество во вежбовната активност „Cwix 2019“,
која ќе се одржи во Република Полска, во периодот од
4-23 јуни 2019 година, се испраќаат 5 (пет) припадници
на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-

ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ
„STRIKE BACK”, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
1. За учество во вежбовната активност „STRIKE
BACK”, која ќе се одржи во Република Бугарија, во периодот од 6-21 јуни 2019 година, се испраќаат 30 (триесет) припадници на Армијата на Република Северна
Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во

вање, исхрана и дневници за службено патување на
припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2797/1

Заменик на претседателот

16 април 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1088.
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 Северна Македонија, на седницата одржана
на 16 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ
„STEAD FAST FLOW 19”, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

22 април 2019

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Северна Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за
одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

1. За учество во вежбовната активност „STEAD
FAST FLOW 19”, која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 3 јуни до 6 јули 2019 година, се испраќаат 5 (пет) припадници на Армијата на Република
Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на
припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2798/1
Заменик на претседателот
16 април 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1089.
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 Северна Македонија, на седницата одржана
на 16 април 2019 година, донесе

Бр. 45-2801/1

Заменик на претседателот

16 април 2019 година

на Владата на Република

Скопје

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

1090.
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 Северна Македонија, на седницата одржана
на 16 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ
„ANATOLIAN EAGLE 2019“, ВО РЕПУБЛИКА
ТУРЦИЈА
1.

За

учество

во

вежбовната

активност

„Anatolian eagle 2019“, која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 26-27 јуни 2019 година, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата

ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ
„LOGDEV 2019“, ВО ГРУЗИЈА
1. За учество во вежбовната активност „LOGDEV
2019“, која ќе се одржи во Грузија, во периодот од 6-17
мај 2019 година, се испраќаат 12 (дванаесет) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во
натамошниот текст: Армијата).

на Република Северна Македонија (во натамошниот
текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Вооружените сили на Република Турција, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за
одбрана.
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2804/1
Заменик на претседателот
16 април 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1091.
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 Северна Македонија, на седницата одржана
на 16 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ
„ERCIYES 2019”, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
1. За учество во вежбовната активност „ERCIYES
2019”, која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 26-27 јуни 2019 година, се испраќаат 2 (два)
припадника на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Вооружените сили на Република Турција, а
дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2809/1
Заменик на претседателот
16 април 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1092.
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесe
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ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА ЛЕТОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Република Летонија отвора Почесен конзулат во
Република Северна Македонија, со седиште во
Скопје.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за отворање на Конзулат
на Република Летонија во Република Македонија со седиште во Штип („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/08).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2837/1
Заменик на претседателот
16 април 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1093.
Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
83/09), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“,
СКОПЈЕ, ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД
БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа oдлука се определува бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна

Стр. 16 - Бр. 81

2019/2020 година и тоа вкупно 35 студенти-питомци
како редовни студенти, чие образование се финансира
од Буџетот на Република Северна Македонија, од кои:
- 25 студенти-питомци за потребите на Армијата на
Република Северна Македонија,
- 2 (два) студенти-питомци за потребите на Војската на Црна Гора,
- 5 (пет) студенти-питомци за потребите на вооружените сили на Босна и Херцеговина и
- 3 (три) студенти-питомци за потребите на Министерството за Косовските безбедносни сили.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2924/1
Заменик на претседателот
16 април 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1094.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на
движната ствар - Автоматска рампа со следните карактеристики и тоа:
- марка: Signo,
- тип: 4,
- количина: 1 и
- инвентарен број: 11045.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надоместок на Министерството
за труд и социјална политика.
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Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2957/1
16 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1095.
Врз основа на член 19 точка 5 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 Северна Македонија, на седницата
одржана на 16 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО НА ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ
„ОДЛУЧЕН УДАР“
1. Се одобрува влегување и престојување на припадници на странски вооружени сили на територијата
на Република Северна Македонија заради изведување
на вежбовната активност „ОДЛУЧЕН УДАР“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Северна Македонија во периодот од
1 мај до 20 јули 2019 година и тоа:
- 2.000 (две илјади) припадници на Вооружените
сили на Соединетите Американски Држави, со материјално технички средства, моторни возила и воздухоплови,
- 25 припадници на Вооружените сили на Република Албанија, со материјално технички средства и моторни возила,
- 25 припадници на Армијата на Република Бугарија, со материјално технички средства, моторни возила,
- 25 припадници на Вооружените сили на Република Литванија и
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- 100 припадника на Војската на Црна Гора, со материјално технички средства и моторни возила.
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво за моторни возила и воздухоплови на вооружените сили на земјите учеснички ги обезбедуваат земјите учеснички на вежбовната активност.
3. Подготовките и организацијата за учество на
вежбовната активност ги врши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2958/1
16 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1096.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,
192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
1097.
Врз основа на член 206 став (1) алинеја 8 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14, 116/14, 33/15, 33/15, 5/16,
127/16, 142/16, 190/16 и 21/18), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПЕРСОНАЛНИТЕ ДОСИЕЈА НА РАБОТНИЦИТЕ
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И НАЧИНОТ НА НИВНО МЕНАЏИРАЊЕ И
ЧУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на персо-

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА НА ЗАПИШУВАЊЕ НА
НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

налните досиеја на работниците во Министерството за
внатрешни работи и начинот на нивно менаџирање и
чување („Службен весник на Република Македонија“
бр. 32/15), во член 6 по ставот (6) се додава нов став
(7), кој гласи:

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција на запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер
на службени простории - 4 канцеларии, дел од заеднички ходник и помошна просторија кои преставуваат дел
од зграда 1, кат К02, лоцирана на КП.бр.13419 по
ИЛ.бр.102600 на КО Тетово 3, ул.“Илинденска“бр. бб
Тетово.

„(7) Образецот на формуларот од ставот (2) на овој
член е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој
правилник.“
Ставот (7) станува став (8).

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-6178/1-18
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-31234/1

Заменик на претседателот

15 април 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 18 - Бр. 81
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1098.
Врз основа на член 47, став (1) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.
115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15,
192/15 и 30/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА
ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
Член 1
Во Методологијата за процена на вредноста на
средствата во земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/11) во членот 3 по ставот
3 се додава нов став 4 кој гласи:
„За потреби на постапки за консолидација на земјоделско земјиште под постојани средства во смисла на
оваа методологија се смета и земјиште под патна и каналска инфрастктура и природни неплодни земјишта.“
Ставот 4 станува став 5.
Член 2
По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи:
„10-а
При примена на методот на приносна вредност за
процена на постојаните средства вредноста добиена со
примена на формулите од член 10 ставови 1, 2 и 3 од
оваа методологија во зависност од вредноста на вложувањата заради доведување на средството во плодно
земјиште се намалува:
- до максимум 30% за постојано средство кое претставува патна инфраструктура,
- до максимум 60% за постојано средство кое претставува природно неплодно земјиште-камењар,
- до максимум 100% за постојано средство кое
претставува природно неплодно земјиште-дол и
- до максимум 100% за постојно средство кое претставува каналска инфраструктура.
При примена на метод на приносна вредност за
процена на постојаните средства од ставот 1 на овој
член, како основа за пресметка се користи просечната
приносна вредност на постојните средства кои се користат за земјоделско производство во време на процената и граничат со постојаното средство предмет на
процена.“
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Член 3
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2972/3
5 април 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
1099.
Врз основа на член 186 став (4) од Законот за високото образование* („Службен весник на Република
Македонија” бр. 82/18), министерот за образование и
наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА НАДОМЕСТ НА
ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА
ПЛАТЕНО ОТСУСТВО НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО
ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ПРЕСТОЈ НА ПРВИТЕ СТО РАНГИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови за надомест на трошоците при користење на правото на платено отсуство на вработените во високообразовните установи за престој на првите сто универзитети рангирани на последната објавена листа од следните институции: Институт за високо образование при
Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and
Report и Times Higher Education Supplement - World
University Ranking.
Член 2
(1) За остварување на правото од член 1 од овој
правилник, до Министерството за образование и наука,
од страна на барателот преку високообразовната установа која му одобрила платено отсуство, се поднесува
барање за надомест на трошоците за сместување, исхрана, здравствено осигурување и патни трошоци.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, се доставува:
- одлука на наставно-научниот, научниот, односно
наставниот совет на високообразовната установа за
одобрено платено отсуство заради стручно усовршување, односно истражување или за престој на некој од
првите сто универзитети рангирани на последната објавена листа од следните институции: Институт за висо-
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ко образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education
Supplement - World University Ranking;
- изјава дека трошоците за сместување, исхрана,
здравствено осигурување за земји со кои Република
Северна Македонија нема склучен договор за социјално осигурување и патните трошоци не се надоместени
од институцијата на која се остварува стручното усовршување, истражување или престој или од друга институција, односно дека нема побарано ниту ќе бара
средства од Министерството за образование и наука по
друг основ;
- потврда за активно познавање на јазикот на кој се
изведува наставата, кое кандидатот го докажува со документ (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент
за соодветното јазично подрачје);
- договор за трошоците за сместување и патните
трошоци за јавен градски превоз врз основа на листа на
цени за животните трошоци во градот каде се наоѓа
универзитетот, склучен помеѓу барателот и високообразовната установа која му одобрила платено отсуство;
- Листа на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи
на Организацијата на Обединетите Нации и
- меница во форма на нотарски акт како средство за
обезбедување на средства.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за условите за надомест на трошоците при користење на правото на платено отсуство на вработените во високообразовните установи за престој на првите сто најдобро рангирани универзитети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/18).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 14-4631/1
15 април 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
1100.
Врз основа на член 131 став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16) министерот за транспорт и врски, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ
ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за овластеното правно
лице кое технички го спроведува испитот од членот
109 од Законот за градежно земјиште, е отпечатен на
хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1, кој
е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за кандидатот кој го полага испитот од членот 109 од Законот за градежно земјиште, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2, кој
е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за службеното лице во
општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје, во органот на државната управа надлежен за
вршење на работите кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија, за градоначалникот во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, за
овластениот претставник од членовите 106 и 109 став
(4) од Законот за градежно земјиште, за член на Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит за стекнување на овластување, за министерот за транспорт и
врски, за овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување и за овластеното службено лице од
надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите, е
отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3, кој
е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-3674/1
16 април 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
1101.
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија
на капитално финансирано пензиско осигурување врз
основа на член 106 став (5) од Законот за задолжително
капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 88/2008,
48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013,
164/2013 и 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и
245/2018), на седница одржана на 15.4.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧУВАЊА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
Член 1
Максималниот процент од вредноста на средствата
на задолжителен пензиски фонд кои можат да се вложат во инструментите од членот 105 став (1) точка а)
од Законот за задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување, во период од една година од датумот на првата уплата во задолжителен пензиски
фонд, изнесува 100%.
Член 2
Максималниот процент од вредноста на средствата
на задолжителен пензиски фонд кои можат да се вложат во инструментите од членот 105 став (1) точка д)
од Законот за задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување, во период од една година од датумот на прва уплата во задолжителен пензиски фонд,
изнесува 100%.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.02-575/3
15 април 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.

1102.
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија
на капитално финансирано пензиско осигурување vрз
основа на член 132 став (4) од Законот за доброволно
капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), на седница одржана на 15.4.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧУВАЊА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА СРЕДСТВАТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
Член 1
Максималниот процент од вредноста на средствата
на доброволен пензиски фонд кои можат да се вложат
во инструментите од членот 131 став (1) точка а) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско
осигурување, во период од една година од датумот на
првата уплата во доброволен пензиски фонд, изнесува
100%.
Член 2
Максималниот процент од вредноста на средствата
доброволен пензиски фонд кои можат да се вложат во
инструментите од членот 131 став (1) точка д) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско
осигурување, во период од една година од датумот на
прва уплата во доброволен пензиски фонд, изнесува
100%.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.02-575/4
Совет на експерти
15 април 2019 година
Претседател,
Скопје
Максуд Али, с.р.
__________
1103.
Врз основа на член 25 став (2) од Законот за измена
и дополнување на Законот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 245/2018), и член 60
став (8), а во врска со ставовите (3), (4) и (5) од овој
член од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004,
113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010,
36/2011, 98/2012, 13/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016,
21/2018 и 245/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување, на седницата одржана на ден 15.4.2019
година, донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НЕНАВРЕМЕНО ПРЕНЕСУВАЊЕ
НА ПРИДОНЕСИ
Член 1
Во Правилникот за ненавремено пренесување на придонеси (Службен весник на Република Македонија
број 9 /2019) во член 3 ставот (2) се менува и гласи: “ Друштвото преку информациониот систем на Агенцијата, во рок од 10 работни дена, го известува Фондот на ПИОСМ за износот на надоместокот и за периодот
(прв и последен датум за кој е утврдено задоцнување) на кој се однесува надоместокот за ненавремено пренесување на придонес за секој член за кој е утврдено ненавремено пренесување на придонеси.“
Ставот (4) се менува и гласи: „ Надоместок од став (3) од овој член друштвото го распределува на индивидуална сметка на секој член за кој е пресметан надоместок.“
Член 2
Во член 5 ставот (4) се менува и гласи:“ Надоместок од став (3) од овој член друштвото го распределува на
индивидуална сметка на секој член за кој бил пресметан надоместок.“
Член 3
Членот 6 се менува и гласи:
“(1) Износот на надоместокот поради ненавремен придонес се определува врз основа на проценка на состојбата на дел од средствата на индивидуалната сметка на членот на задолжителниот пензиски фонд, износот
на вкупните ненавремено пренесени придонеси и надоместоците од придонеси што ги наплатува пензиското
друштво.
(2) Проценетата вредност на состојбата на дел од средствата на сметката на членот за кој има ненавремено
пренесување на придонеси зависи од историјата на ненавремените уплати (датумите на уплати и износите на
уплати), инвестициските резултати на задолжителните пензиски фондови изразени преку вредноста на сметководствената единица и надоместоците од придонеси што друштвата ги наплатувале во износи согласно важечките прописи.
(3) Пресметката на износот на надоместокот поради ненавремен придонес се врши со состојба на датумот
кога се извршила уплатата на вкупните ненавремено пренесени придонеси во задолжителниот пензиски фонд,
за секој член посебно со користење на следната формула:
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(4) Во случај кога за членот постои датум на кој имало уплата пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е член, при пресметката на надоместокот поради ненавремен придонес за датумот кога требало да биде извршена уплатата за износ на сметководствена единица во формулата од став (3)
од овој член го зема просекот од сметководствените единици на задолжителни пензиски фондови кои постоеле пред почетокот на работењето на задложителниот пензиски фонд каде што е член, објавени од страна на
Агенцијата. Додека за износ на надоместок од придонеси за датумот кога требало да биде извршена уплатата
во формулата од став (3) од овој член се зема просекот од надоместокот од придонеси што бил наплатуван од
страна на пензиските друштва кои постоеле пред почетокот на работењето на задложителниот пензиски фонд
каде што е член.“

Член 4
Членот 7 се менува и гласи:
“ (1) Износот на надоместокот поради ненавремена распределба се определува врз основа на проценка на состојбата на хипотетичка индивидуална сметка на член на задолжителен пензиски фонд кој
има идентична историја на уплати на придонеси со осигуреникот со ненавремена распределба, врз основа на износот на вкупните ненавремено пренесени придонеси и надоместоците од придонеси што ги
наплатува пензиското друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд во кој е распределен
осигуреникот.
(2) Проценката на состојбата на сметката која требало да ја има осигуреникот со ненавремена распределба
зависи од историјата на ненавремените уплати (датумите на уплати и износите на уплати), инвестициските резултати на задолжителните пензиски фондови изразени преку вредностите на сметководствената единица и
надоместоците од придонеси што пензиските друштвата ги наплатувале во износи согласно важечките прописи.
(3) Пресметката на износот на надоместокот поради ненавремена распределба се врши со состојба на датумот кога се извршила уплатата на вкупните ненавремено пренесени придонеси во задолжителниот пензиски
фонд, за секој осигуреник посебно со користење на следната формула:
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(4) Во случај кога за осигуреникот постои датум на кој имало уплата пред почетокот на работењето
на задолжителниот пензиски фонд каде што е распределен осигуреникот при пресметката на надоместокот за ненавремена распределба за датумот кога требало да биде извршена уплатата за износ на сметководствена единица во формулата од став (3) од овој член го зема просекот од сметководствените единици
на задолжителни пензиски фондови кои постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е распределен осигуреникот, објавени од страна на Агенцијата. Додека за износ на
надоместок од придонеси за датумот кога требало да биде извршена уплатата во формулата од став (3) од
овој член се зема просекот од надоместокот од придонеси што бил наплатуван од страна на пензиските
друштва кои постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е распределен осигуреникот.“

Член 5
Во член 9 ставот (4) се менува и гласи: “Надоместокот од став (3) од овој член друштвото го распределува
на индивидуална сметка на секој член за кој е пресметан надоместок.“

Член 6
Во целиот текст од Правилникот за ненавремено пренесување на придонеси („Службен весник на Република Македонија“ број 9 /2019) зборот „ПИОМ“ се заменува со зборот “ПИОСМ“.

Член 7
Овој правилник влегува во сила на наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“.
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