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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1286. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО КОМОНВЕЛТОТ НА АВСТРАЛИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЏИЛОНГ 

 

Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Џилонг. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

           Бр. 54/1                                           Претседател на Владата 

9 април 2013 година                                             на Република Македонија, 

           Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р. 
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1287. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА,  

СО СЕДИШТЕ ВО ДОНЕЦК 

 

Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Украина, со седиште во Донецк. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 57/1 Претседател на Владата 

9 април 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

1288. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

16.4.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар објект „ Спомен дом на Мајка Тереза“ кој се нао-

ѓа во Скопје, на КП 12056/4 и 12056/5, КО Центар 1, 

број на зграда 1, намена на зграда В3, која се состои од: 

Влез 1, подрум, ДП со внатрешна површина од 205 м2, 

влез 1, приземје, ДП со внатрешна површина од 144 

м2; влез 1 Кат 01, ДП со внатрешна површина од 129 

м2; влез 1, Кат 01, ПП со внатрешна површина од 4 м2; 

влез 1, мансарда, ДП со внатрешна површина од 116 

м2 и влез 1, мансарда, ПП со внатрешна површина од 

48 м2, во корист на Република Македонија во јавната 

книга за запишување на правата на недвижностите. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-201/1 Претседател на Владата 

16 април 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

 

1289. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 годи-

на, донесе  

 

О Д Л УК А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-

РАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА ГРУПА ЗА КРЕИРА-

ЊЕ НА МИГРАЦИОНАТА ПОЛИТИКА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за формирање на Меѓуресорска група 

за креирање на миграционата политика на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 109/2008 и 152/2010), во членот 2 зборовите 

„Министерството за внатрешни работи“ се заменуваат 

со зборовите „Канцеларијата на претседателот на Вла-

дата на Република Македонија“.  

 

Член 2 

Во членот 6 зборовите: „Министерството за вна-

трешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Канцела-

ријата на претседателот на Владата на Република Ма-

кедонија“.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

      Бр. 41-2340/1 Претседател на Владата 

9 април 2013 година на Република Македонија, 

        Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 54  став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 8/05, 150/07 и 35/11 и 166/12), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари-книги и тоа: 

1290. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријат за 

европски прашања. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со заменикот на претседателот на Владата задолжен 

за европски прашања, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, 
кои се даваат на трајно користење. 

  
Член 4 

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

 
Бр.41- 1905/1                                                                                                                    Претседател на Владата 

9 април 2013 година                                                                                                            на Република Македонија, 
  Скопје                                                                                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари-книги и тоа: 

1291. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат  на  трајно користење без надомест на Министерството 

за информатичко општество и администрација. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со Министерот за информатичко општество и адми-

нистрација, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се даваат 
на трајно користење. 

   
Член 4 

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

 
Бр.41- 1906/1                                                                                                                   Претседател на Владата 

9 април 2013 година                                                                                                            на Република Македонија, 
  Скопје                                                                                                                      м-р Никола Груевски, с.р. 



19 април 2013  Бр. 58 - Стр. 17 

 
 

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013 и 24/13), 

Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.4.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА 

ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 

СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ  

ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА  

ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД  

ВО УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии на 

јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзите-

тот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – 

Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 

2013/2014 година и тоа: 

1292. 
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2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за 
посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните 
семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), кои се запишуваат во 
посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 на оваа одлука (без 
поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти на ниво 
на студиска програма. 

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

 
Бр. 41-2656/1                                                                                                                    Претседател на Владата 

16 април 2013 година                                                                                                           на Република Македонија, 
    Скопје                                                                                                                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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1293. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013) 
и член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за катастар на нед-
вижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008, 
158/2010, 51/2011 и 74/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за извршување на премер и  изработка 
на геодетски елаборати за проектите на локациите на 
подрачјето на Град Скопје, катастарска општина Цен-
тар 1 во површина од 7 хектари и катастарска општина 
Центар 2 во површина од 3 хектари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила  со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 41-2627/1 Претседател на Владата 

9 април 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

1294. 
Врз основа на член 110 став 5 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.4.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВА ГОДИНА – ПРВ ЦИК-
ЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРА-
ЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, ДР-
ЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО И УНИ-
ВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХ-
НОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО 

УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 
 
1. За обезбедување правична и соодветна застапе-

ност на студенти припадници на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија, високообразов-
ните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тето-
во, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзи-
тетот за информатички науки и технологии „Св. Апо-
стол Павле“ – Охрид во учебната 2013/2014 година, до-
полнително ќе запишат студенти припадници на овие 
заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот 
број на студенти кои се запишуваат во прва година – 
прв циклус на студии на ниво на факултет. При тоа, во 

рамките на овој процент, соодветно да бидат застапени 
припадниците на сите заедници до процентот со кој со-
одветната заедница е застапена во вкупното население 
на Република Македонија. 

2. На високообразовните установи во состав на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Уни-
верзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универ-
зитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 
– Охрид каде постојат студиски програми кои се заста-
пени и на Државниот универзитет во Тетово, припад-
ниците на албанската заедница ќе се запишуваат само 
во редовните квоти. 

Процентот на студентите припадници на овие заед-
ници заедно во државната и во дополнителната квота, 
треба да биде до процентот на застапеноста на соодвет-
ната заедница во вкупното население на Република Ма-
кедонија. 

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

 
Бр. 41-2657/1 Претседател на Владата 

16 април 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

1295. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОМОНВЕЛТОТ 
НА АВСТРАЛИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЏИЛОНГ 

 
1. Се именува Џејсон Питер Камбовски за Почесен 

конзул на Република Македонија во Комонвелтот на 
Австралија, со седиште во Џилонг. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 53/1 Претседател на Владата 

9 април 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

1296. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРА-
ЛЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО КОМОНВЕЛТОТ НА АВСТРАЛИЈА, СО  
СЕДИШТЕ ВО СИДНЕЈ 

 
1. Се отповикува Ангус Мекензи, од местото Поче-

сен генерален конзул на Република Македонија во Ко-
монвелтот на Австралија, со седиште во Сиднеј. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 55/1 Претседател на Владата 

9 април 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

1297. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОМОНВЕЛТОТ 
НА АВСТРАЛИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СИДНЕЈ 

 
1. Се именува Ристо Балаловски за Почесен конзул 

на Република Македонија во Комонвелтот на Австра-
лија, со седиште во Сиднеј. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 56/1 Претседател на Владата 

9 април 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

1298. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА,  

СО СЕДИШТЕ ВО ДОНЕЦК 
 
1. Се именува Васил Микулин за Почесен конзул на 

Република Македонија во Украина, со седиште во До-
нецк. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 59/1 Претседател на Владата 

9 април 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

1299. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Држав-

ниот пазарен инспекторат („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 24/2007, 81/2007 и 36/2011), Вла-
дата на Република на Македонија, на седницата одржа-
на на 16 април 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА  
ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За вршител на должноста директор на Државниот 

пазарен инспекторат, орган во состав на Министер-
ството за економија, се именува Виктор Дерменџиев. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр.23-2781/1 Претседател на Владата 

16 април 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

1300. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република на Македонија, на седницата одржана на 
16 април 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА БИРОТО 
ЗА ЛЕКОВИ 

 
1. За вршител на должноста директор на Бирото за 

лекови, орган во состав на Министерството за здрав-
ство, се именува Катерина Алексоска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр.23-2782/1 Претседател на Владата 

16 април 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

1301. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИ-
ТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА 
МЕЃУРЕСОРСКА ГРУПА ЗА КРЕИРАЊЕ НА 
МИГРАЦИОНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Решението за именување на раководител, чле-

нови и заменици членови на Меѓуресорска група за 
креирање на миграционата политика на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 109/2008), во точката 1 зборовите: „Јованче Ас-
провски, виш полициски советник за илегална мигра-
ција и прекуграничен криминал во Министерството за 
внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Вера 
Димитриева - претставник од Канцеларијата на претсе-
дателот на Владата на Република Македонија“. 

2. Во точка 2 во алинејата 8 зборовите: „Никола То-
дорчевски“ се заменуваат со зборовите: „Звонимир По-
повиќ“.  

Во алинејата 9 зборовите: „Марија Николова“ се за-
менуваат со зборовите: „Нона Шишковска Соколовска“. 

По алинејата 12 се додава нова алинеја 13, која гласи: 
„- Катерина Битровска, од Министерството за прав-

да – Управа за водење на матичните книги“. 
3. Во точка 3 во алинејата 6 зборовите: „Сунчица 

Крстева“ се заменуваат со зборовите: „Ева Илиевска“. 
Во алинејата 8 зборовите: „Констатин Дораковски“ 

се заменуваат со зборовите: „Дончо Тасев“. 
Во алинејата 10 зборовите: „Симонида Кацарска“ 

се заменуваат со зборовите: „Флутура Лазами“. 
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По алинејата 11 се додава нова алинеја 12, која гласи: 
„- Драган Ристовски, од Министерството за надво-

решни работи“. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 41-2340/2 Претседател на Владата 

9 април 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

1302. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 6 од 
Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Маке-
донија и Комисијата на Европските заедници за прави-
лата за соработка во врска со финансиската помош на 
ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведува-
њето на помошта според Инструментот за претприс-
тапна помош (ИПА), („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА НАЦИОНАЛЕН 
ИПА КООРДИНАТОР ВО СИСТЕМОТ НА ДЕ-
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТ-
ПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА  

УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на Национален ИПА координатор 

(НИПАК) во системот на децентрализирано управува-
ње со претпристапните фондови од Европската унија 
за Република Македонија се именува м-р Никола Попо-
ски, министер за надворешни работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 41-2579/1                       Претседател на Владата 
9 април 2013 година               на Република Македонија, 
          Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1303. 
Врз основа на член 67 став 1 алинеја 5 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македонија“ 
број 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни 
работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА НА ПОЛАГАЊЕ НА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИОТ 
ПРЕГЛЕД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ПОЛОЖЕН ИС-
ПИТ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА KОМИСИЈАТА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И 
ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ 
ИСПИТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНИТЕ СТРУЧНИ  

ИСПИТИ ОД  СТРАНА НА КОМИСИЈАТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката на пола-

гање на стручниот испит за оспособеност за извршу-
вање на работи на техничкиот преглед, формата и со-

држината на образецот на потврдата за положен ис-
пит, начинот на работа на комисијата за спроведува-
ње на стручниот испит и програмата за полагање на 
стручниот испит, како и начинот на водење на еви-
денцијата за спроведените стручни испити од страна 
на комисијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 81/09), во насловот и низ целиот текст од 
правилникот зборот „потврдата“ се заменува со збо-
рот „уверението“. 

 
Член 2 

Членот 10 се менува и гласи: 
„Кандидатот се отстранува од полагање на стручни-

от испит или веќе положениот испит се поништува, до-
колку се утврди дека за време на полагање на испитот 
кандидатот: 

- за препишување користи учебници, белешки и 

слично, како и мобилен телефон или други електрон-
ски направи; 

- разменува информации со други кандидати повр-
зани за стручниот испит; 

- препишува од друг кандидат; 
- полага наместо друг кандидат (замена на иденти-

тет) и 

- не го предава испитниот материјал.“ 

 

Член 3 

Членот 12 се менува и гласи: 

„Образецот на уверението за положен испит, кој е 

даден во прилог бр.1 и е составен дел на овој правил-

ник, е изработен на хартија на која е отпечатено знаме-

то на Република Македонија, со димензии 210x297 

мм“. 

 

Член 4 

Членот 13 се менува и гласи: 

„Уверението за положен испит (во натамошниот 

текст:уверението) содржи: натпис: РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РА-

БОТИ; број, датум и место на издавање на уверението; 

текст:„Врз основа на член 66 став 1 од Законот за вози-

ла („Службен весник на Република Македонија“ број 

140/08, 53/11 и 123/12)“, комисијата формирана од Ми-

нистерството за внатрешни работи издава; нат-

пис:„УВЕРЕНИЕ за положен испит“; име, татково име 

и презиме на кандидатот; датум, место и држава на ра-

ѓање; место на живеење; ден, месец и година на одржу-

вање на стручниот испит; текст:го положи стручниот 

испит за извршување на работи на технички преглед; 

потпис на претседателот на комисијата; место за пе-

чат.“ 
 

Член 5 
Во членот 16 бројот „90%“ се заменува со бројот 

„60%“. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македoнија“. 

 
Бр. 12.1-25308/1 Министер 

15 април 2013 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1304. 
Врз основа на член 81 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09, 36/11 и 51/11, 166/12 и 15/13), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ И ПОТРЕБ-
НАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ОВА ПРАВО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на оства-

рување на правото на еднократна парична помош и по-
требната документација за остварување на ова право. 

 
Член 2 

Барањето за остварување на право на еднократна 
парична помош се доставува до месно надлежниот цен-
тар за социјална работа.  

При одлучување за барањето од став 1 на овој член, 
центарот за социјална работа ја зема предвид приложе-
ната документација. 

                                                                         
Член 3 

Подносителот на барање за остварување на правото 
на еднократна парична помош, доколку користи право 
од социјална заштита, заради претрпена природна не-
погода, пожар, поплава, земјотрес, како и осудено лице 
по отпуштање од установата за извршување на казна, 
доставува лична карта или друга лична исправа само 
на увид за утврдување на адресата на живеење. 

Потребна документација за остварување на правото 
на еднократна парична помош заради добивање на по-
мош, доколку подносителот на барањето не користи 
право од социјална заштита, за него и членовите на се-
мејството е: 

1. важечка лична карта за државјани на Република 
Македонија, дозвола за постојан престој на странец, 
лична карта за признат бегалец или лична карта за лице 
под супсидијарна заштита, се доставува само на увид 
за докажување на идентитетот и државјанството, или 
поднесено барање за признавање право на азил., 

2. извод од матична книга на родените; 
3. извод од матична книга на венчаните, доколку 

има склучено брачна заедница;  
4. извод од матична книга на умрените, за починат 

член на семејството; 
5. потврда за примена нето плата во последните три 

месеци пред поднесување на барањето; 
6. чек од последна пензија, за пензионери; 
7. потврда од Агенција за вработување на Република 

Македонија, за невработени членови во семејството  и 
8. уверение за пријавени или остварени нето прихо-

ди од Управата за јавни приходи.  
За корисниците на право од социјална заштита, фа-

ктичката состојба врз основа на документите од став 2 
на овој член се утврдува од списите во предметот. 

Документите од став 2 алинеи  2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на 
овој член, центарот ги прибавува по службена долж-
ност по пат на размена на податоците по електронски 
пат со надлежните институции или во писмена форма, 
по претходно дадената писмена согласност на подноси-
телот/корисникот за користење на неговите лични по-

датоци во постапката за остварување и користење на 
правото на еднократна парична помош.  

Писмената согласност на подносителот/корисникот 
за користење на неговите лични податоци во постапка-
та за остварување и користење на правото на еднократ-
на парична помош се дава на образец – Изјава, кој е да-
ден во прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник. 

Писмената согласност од став 5 на овој член се пе-
чати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 
име и презиме на подносителот на барањето, единствен 
матичен број на граѓанинот, место и адреса на живее-
ње, број, датум и орган кој ја издал личната карта, со-
држина на изјавата и место за потпис на подносителот 
на барањето и стручниот работник. 

Подносителот на барањето за остварување на  пра-
во на еднократна парична помош кој има статус на ба-
рател на право на азил, признат  бегалец, лице под суп-
сидијарна заштита согласно Законот за азил и привре-
мена заштита, покрај документите наведени во став 2 
точка 1 од овој правилник, за доказите наведени во 
став 2 точка 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој правилник со пис-
мена изјава потврдува дали е во можност истите да ги 
обезбеди и ја потврдува материјалната и семејната со-
стојба за себе и членовите на неговото семејство. 

  
Член 4 

Со барањето за остварување на еднократна парична 
помош, за утврдување на  социјалниот ризик се прило-
жуваат и: 

1. записник од надлежен орган за претрпена при-
родна непогода, (пожар, поплава, земјотрес); 

2. медицинска документација за подолготрајно ле-
кување во странство и потреба од медицинска интер-
венција за член на семејството (конзилијарно мислење 
од соодветна клиника за потребата од лекување во 
странство и решение од Фондот за здравствено осигу-
рување за утврдена партиципација); 

3. договор за земјоделско земјиште на плодоужива-
ње во сопственост на Република Македонија; 

4. медицинска документација за подолго лекување 
во здравствена установа (од матичен лекар, лекар-спе-
цијалист или отпусна листа); 

5. решение од надлежен центар за социјална работа 
за видот и степенот на попреченост во менталниот и 
телесниот развој; 

6. решение за престанок на сместување во јавна 
установа за згрижување на деца без родители или ро-
дитеска грижа, односно згрижувачко семејство и 

7. известување за потребата од помош за осудено 
лице по отпуштање од установата за извршување на 
казната, како и од донесено решение на судијата за из-
вршување на санкции. 

 
Член 5 

Центарот за социјална работа барањето  за прибаву-
вање на податоци за факти за кои службена евиденција 
води друг државен орган, односно друг субјект кој во-
ди регистар на податоци, по дадената согласност од 
странката за користење на нејзините лични податоци 
во постапката за остварување на правото на еднократна 
парична помош, го поднесува на образец – Барање за 
прибавување на податоци по службена должност, кој е 
даден во прилог бр. 2 и е составен дел на овој правил-
ник. 

Барањето од став 1 на овој член се печати на харти-
ја во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за 
центарот за социјална работа кој поднесува барање за 
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размена на податоци по електронски пат со надлежни-
те институции или во писмена форма во постапката за 
остварување на правото на еднократна парична помош, 
податоци за службеното лице кое постапува по барање-
то на странката во институцијата која бара податоци, 
предмет на барањето на странката доставено до цента-
рот за социјална работа надлежен за решавање на бара-
њето и согласност од странката која што поднесува ба-
рање. 

Институцијата која дава одговор по поднесеното 
барање, одговорот го доставува до центарот за социјал-
на работа на образец – Одговор на барањето за приба-
вување на податоци по службена должност, кој е даден 
во прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник. 

Одговорот од став 3 на овој член се печати на хар-
тија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за 
институцијата која доставува податоци за кои води 
службена евиденција, податоци за службеното лице 
кое доставува одговор и податоци за странката за која 
се доставуваат податоците.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот  за начинот на оства-
рување на правото на еднократна парична помош и по-
требната документација за остварување на ова право. 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
122/09 и 150/12). 

 
Член 7 

Постапките започнати пред денот на влегувањето 
во сила на овој правилник ќе завршат согласно одред-
бите на овој правилник. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 10-2616/1 Министер за труд 

12 април 2013 година и социјална политика, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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1305. 
Врз основа на член  67 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА  СОСТОЈБА-

ТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ 

ПРАВА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПОСТОЈАНА 

ПАРИЧНА ПОМОШ, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА 

РАБОТАТА НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА И ВТО-

РОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА, ЛЕГИТИМАЦИЈА-

ТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА, НАЧИНОТ НА ВОДЕ-

ЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИТЕ НАОДИ 

И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

ЗА ДАВАЊЕ НА НАОД, ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ ЗА 

НЕСПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на утвр-

дување на  состојбата на приходите, имотот и имотните 

права и потребната документација за остварување на 

правото на постојана парична помош, составот и начи-

нот на работата на стручната комисија и второстепена-

та комисија, легитимацијата на стручните лица, начи-

нот на водење на евиденција на издадените наоди и 

формата и содржината на образецот за давање на наод, 

оценка и мислење за неспособноста за работа. 

      

Член 2 

Состојбата на приходите на подносителот на бара-

њето за постојана парична помош и лицето кое е долж-

но согласно со Законот за семејството да го издржува 

се утврдува врз основа на примањата остварени од: 

1. плата, исплатена во последните три месеци пред 

поднесување на барањето; 

2. пензија (остварена во Република Македонија  и 

странство); 

3. паричен надоместок по основ на невработеност; 

4. пријавени или остварени нето приходи во Упра-

вата за јавни приходи; 

5. приходи од финансиска подршка од областа на 

земјоделството и руралниот развоj, остварени во прет-

ходната година; 

6. воена или цивилна инвалиднина;  

7. штеден  влог и камати од заштеди;  

8. остварени приходи од хартии од вредност; 

9. остварени приходи од привремена работа во 

странство; 

10. законска издршка; 

11. родителски додаток за дете и  

12. надоместок на плата за скратено работно време 

поради нега на дете со телесни или ментални пречки во 

развојот.   

Како приход, во смисла на став 1 на овој член, не се 

смета:  

1. паричен надоместок за помош и нега од друго лице; 

2. детски додаток и посебен додаток;  
3. надоместоци за телесно оштетување; 
4. еднократна парична  помош и помош во натура; 

5. паричен надоместок за трошоците за сместено 
лице и надоместок за згрижување на лице во згрижу-
вачко  семејство;    

6. еднократна парична помош за новороденче; 
7. законска издршка за дете во висина до 5.000 де-

нари, која се  усогласува со порастот на трошоците на 
живот за претходната година, објавени од Државниот 

завод за статистика, во јануари за тековната година; 
8. парична помош за социјално домување, 
9. социјална парична помош и 
10. парична помош на лице кое до 18 години во-

зраст имало статус на дете без родители и родителска 
грижа. 

Приходите од став 1 на овој член се утврдуваат по 

член на семејството. 
 

Член 3 
Како имот на корисникот на правото на постојана 

парична помош и на членовите на неговото семејство, 
од кој може да се издржува,  се смета: 

1. друга семејна куќа или стан (во која не живее или 
не ја користи за живеење); 

2. куќа во градба; 
3. куќа за одмор и рекреација; 
4. деловен простор; 
5. обработливо земјиште во сопственост или под за-

куп или со договор за користење на земјоделско земји-
ште на плодоуживање, со површина поголема од 7.000 
м2, распоредено во 1,2 и 3 катастарска класа ; 

6. заштеди во вредност над 50.000,00 денари и 
7. хартии од вредност. 
Како имотни права од кои корисникот на правото 

на постојана парична помош  може да се издржува се 
смета закупнината остварена од имотот од став 1 точ-
ките 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член. 

 
Член 4 

Потребна документација за остварување и користе-
ње на правото на социјална парична помош за сите 
членови на домаќинството е: 

1. важечка лична карта за државјани на Република 
Македонија, лична карта за постојан престој на стра-
нец, лична карта за признат бегалец или лична карта за 
лице под супсидијарна заштита, се доставува само на 
увид за докажување на идентитетот и државјанството; 

2. извод од матичната книга  на родените;  
3. извод од матичната книга  на венчаните;  
4. извод од матичната книга  на  умрените;  
5. пресуда за развод на брак; 
6. уверение за остварени годишни приходи;  
7. имотен лист; 
8. потврда за остварени приходи од плата во Репуб-

лика Македонија или странство; 
9. потврда за корисник на пензија остварена во Ре-

публика Македонија или странство; 
10. за невработено лице кое не е во евиденција во 

Агенцијата за    вработување на Република Македонија 
потребно е листа на регистрирани податоци за оства-
рен стаж; 

11. пресуда за определена законска издршка; 
12. потврда за редовен студент и 
13. извештај за наод и мнение на надлежен орган 

(матичен лекар) и медицинска документација. 
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Документите од став 1 алинеи  2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 

на овој член, центарот за социјална работа ги прибаву-

ва по службена должност по пат на размена на подато-

ците по електронски пат со надлежните институции 

или во писмена форма, по претходно дадената писмена 

согласност на подносителот/корисникот за користење 

на неговите лични податоци во постапката за оствару-

вање и користење на правото на постојана парична по-

мош. Документите од став 1 алинеи 5, 11, 12 и 13 на 

овој член ги прибавува подносителот/корисникот при 

поднесување на барањето и во текот на користење на 

правото на постојана парична помош. 

Писмената согласност на подносителот/корисникот 

за користење на неговите лични податоци во постапка-

та за остварување и користење на правото на постојана 

парична помош се дава на образец – Изјава, кој е даден 

во прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник. 

Писмената согласност од став 3 на овој член се пе-

чати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

име и презиме на подносителот на барањето, единствен 

матичен број на граѓанинот, место и адреса на живее-

ње, број, датум и орган кој ја издал личната карта, со-

држина на изјавата и место за потпис на подносителот 

на барањето и стручниот работник. 

Подносителот на барањето за остварување на пра-

вото на постојана парична помош со писмена изјава ја 

потврдува материјалната состојба за приходите од  

член 2 став 1 точките 7, 8 и 9 од овој правилник, како и 

имотот и имотните права од член 3 став 1 точка 6 и 

член 3 став 2 од овој правилник. 

Центарот за социјална работа по пат на размена на 

податоци со Агенцијата за вработување на Република 

Македонија  го проверува статусот на лицата кои не се 

вработени, лицата кои се корисници на паричен надо-

месток по основ на невработеност, лицата кои одбиле 

понуда за вработување, обука, преквалификација или 

доквалификација заради вработување и лицата кои се 

работно ангажирани за извршување на јавни работи.  

Центарот за социјална работа проверува дали лице-

то е корисник на цивилна инвалиднина. 

 

Член 5 

Подносителот на барањето за остварување на  пра-

во на постојана парична помош кој има статус на бара-

тел на право на азил, признат бегалец, лице под хума-

нитарна или супсидијарна заштита согласно Законот за 

азил и привремена заштита, покрај документите наве-

дени во член 4 став 1 точка 1 од овој правилник, за до-

кументите наведени во член 4 став 1 точка 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11,12, 13 и 14 од овој правилник со писмена 

изјава потврдува дали е во можност истите да ги обез-

беди и ја потврдува материјалната и семејната состојба 

за себе и членовите на своето семејство. 

 

Член 6 

Центарот за социјална работа барањето за прибаву-

вање на податоци за факти за кои службена евиденција 

води друг државен орган, односно друг субјект кој во-

ди регистар на податоци, по дадената согласност од 

странката за користење на нејзините лични податоци 

во постапката за остварување на правото на постојана 

парична помош, го поднесува на образец – Барање за 

прибавување на податоци по службена должност, кој е 

даден во прилог бр. 4  и е составен дел на овој правил-

ник. 

Барањето од став 1 на овој член се печати на харти-

ја во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за 

центарот за социјална работа кој поднесува барање за 

размена на податоци по електронски пат со надлежни-

те институции или во писмена форма во постапката за 

остварување на правото на постојана парична помош, 

податоци за службеното лице кое постапува по барање-

то на странката во институцијата која бара податоци, 

предмет на барањето на странката доставено до цента-

рот за социјална работа надлежен за решавање на бара-

њето и согласност од странката која што поднесува ба-

рање. 

Институцијата која дава одговор по поднесеното 

барање, одговорот го доставува до центарот за социјал-

на работа на образец – Одговор на барањето за приба-

вување на податоци по службена должност, кој е даден 

во прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник. 

Одговорот од став 3 на овој член се печати на хар-

тија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за 

институцијата која доставува податоци за кои води 

службена евиденција, податоци за службеното лице 

кое доставува одговор и податоци за странката за која 

се доставуваат податоците. 

 

Член 7 

Стручната комисија за утврдување неспособност за 

работа (во натамошниот текст: стручната комисија) се 

состои од три члена и тоа: 

1. доктор специјалист или доктор на медицина, пре-

тседател; 

2. доктор специјалист или доктор на медицина, 

член и 

3. доктор специјалист или доктор на медицина, член. 

Наод, оцена и мислење за неспособноста за работа 

се издава од страна на стручната комисија на образец 

кој е даден во прилог бр. 1 и е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 8 

Наодот, оцената и мислењето од член 7 став 2 од 

овој правилник се печати на хартија во бела боја со А4 

формат и содржи:  "СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ДАВА-

ЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПОСОБНО-

СТА  ЗА РАБОТА", под тоа, во горниот лев агол стои:  

стручна комисија бр., наод бр. и датум, во горниот де-

сен агол стои: Центар за социјални работи (каде е под-

несено барањето), број и датум, во средината стои нас-

лов „НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПОСОБ-

НОСТА  ЗА РАБОТА“, под него се впишуваат следни-

те податоци: 1. Општи податоци за лицето за кое се од-

несува барањето (име, име на едниот од родителите, 

презиме), ЕМБГ, место на раѓање, адреса и место на 

живеење, пол (машки, женски), стручна подготовка, 

работен стаж;  2. Наодот, оцената и мислењето се дава 

врз основа на: а) Непосреден преглед на лицето и увид 

во медицинската и др. документација, б) Увид во меди-

цинската документација; 3. Збирни резултати од прег-
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ледот и испитувања на членовите на стручната комиси-

ја; 4. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата; 

5. Приложена медицинска документација; 6. Оцена и 

мислење за неспособноста за работа (не постои неспо-

собност за работа, постои неспособност за работа; Кон-

тролен  преглед:  нема потреба, има потреба (по 6 месе-

ци, по 12 месеци,  по 24 месеци од датум на одлуката 

на комисијата); забелешка; место за потпис на члено-

вите на комисијата (претседател  и два члена) и место 

за печат. 
 

Член 9 
Со работата на стручната комисија раководи  пре-

тседателот  на комисијата.  

Стручната комисија работи и одлучува во полн со-
став, а по исклучок, во случај на оправдано отсуство на 
еден член, комисијата може да одлучува во состав од 
два члена.  

Стручната комисија неспособноста за работа ја 
утврдува според прописите од областа на пензиско-ин-
валидското осигурување, кои го регулираат минимум 

на обемот и содржината на медицинската документа-
ција во постапката за остварување права по основ на 
инвалидност. 

   
Член 10 

Hаод, оцена и мислење за неспособноста за работа 
се дава од страна на стручната комисија врз основа на 
непосреден преглед на подносителот на барањето, 

освен во случај кога од приложената медицинска доку-
ментација несомнено може да се утврди неспособност 
за работа за подносителот на барањето за остварување 
на право на постојана парична помош. 

 
Член 11 

Во постапката по поднесена жалба против првосте-

пено решение за правото на постојана парична помош, 
Наодот, оцената и мислењето за утврдување на неспо-
собноста за работа се даваат од страна на Второстепена 
комисија. 

Наодот, оцената и мислењето од став 1 на овој член 
се издава на образец кој е даден во прилог бр. 2 и е со-
ставен дел на овој правилник.   

 
Член 12 

Наодот, оцената и мислењето од член 11 од овој 
правилник содржи: „ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА 
ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА НЕС-
ПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА“; предмет број; датум; 
1.Општи податоци за лицето за кое се однесува бара-

њето, (име, име на едниот од родителите, презиме); 
ЕМБГ; место на живеење; текст: "Второстепената ко-
мисија за давање Наод, оцена и мислење за неспособ-
носта за работа формирана од Министерот за труд и 
социјална политика, при решавање по поднесена жалба 
против првостепено решение за остварување право на 
постојана парична помош, ги разгледа списите во пред-
метот, Наодот, оцената и мислењето на Стручната ко-

мисија за давање Наод, оцена и мислење за утврдување 
на неспособноста за работа и приложената медицинска 
документација и утврди"; 2. Дијагноза на болеста со 
назначување на шифрата; 3.Оцена и мислење за неспо-

собноста за работа (не постои неспособност за работа, 
постои неспособност за работа); Контролен преглед 
(нема потреба, има потреба, по 12 месеци, по 24 месе-
ци од датум на одлуката на комисијата, потребно е по-
вторно да биде упатен и прегледан од страна на Струч-
ната комисија за давање наод, оцена и мислење  за нес-
пособноста за работа); место за потпис (претседател и 

два члена) и место за печат. 
 

Член 13 
Второстепената комисија е составена од три члена, 

и тоа:  
1. доктор специјалист или доктор на медицина,пре-

тседател; 

2. доктор специјалист или доктор на медицина, член и 
3. доктор специјалист или доктор на медицина, 

член. 
 

Член 14 
Со работата на второстепената комисија раководи 

претседателот  на комисијата.  

Второстепената комисија работи и одлучува во 
полн состав на работни седници, а по исклучок, во слу-
чај на оправдано отсуство на еден член, комисијата мо-
же да одлучува во состав од два члена.  

  
Член 15 

Легитимацијата на стручните лица се издава сог-

ласно Правилникот за начинот на остварување  на пра-
вото на паричен надоместок за помош и нега од друго 
лице (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
122/09, 36/12 и 150/12). 

 
Член 16 

Евиденцијата  на издадените наоди, оцени и мисле-
ња на стручната комисија, која содржи: реден број, 

бројот и датум на предметот на центарот за социјална 
работа, име и презиме и единствен матичен број на гра-
ѓанинот на барателот, број и датум на наодот, оцената 
и мислење за неспособноста за работа, контролен прег-
лед и забелешка, се води во писмена форма. 

 
Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на оства-
рување и користење на правото на постојана парична 
помош („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 146/09, 59/2011, 123/11, 64/12 и 150/12). 

 
Член 18 

Постапките започнати пред влегувањето во сила на 
овој правилник ќе завршат согласно одредбите на овој 
правилник. 

 
Член 19 

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

лика Македонија”. 
 

Бр. 10-2617/1 Министер за труд 
12 април 2013 година и социјална политика, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1306. 
Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 

18 став (10) и член 21-б од Законот за супервизија на 
осигурување – пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 30/2012), Одлука на Уста-
вен суд бр.202/2011 („Службен весник на Република 
Македонија” бр.45/2012), Одлука на Уставен суд 
бр.130/2011 („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.60/2012) и Одлука на Уставен суд бр.122/2011 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
64/2012), Советот на експерти на Агенцијата за супер-
визија на осигурување, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИНОТ 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО 
ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИ-
ТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО И ДРУШТВО ЗА 

ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува: 
- Потребната документација, начинот на нејзино до-

ставување, како и начинот за нејзино оценување во по-
стапката на издавање согласност за стекнување акции 
со право на глас во друштво за осигурување чиј вкупен 
номинален кумулативен износ е еднаков или надмину-
ва 10%, 20%, 33%, 50% или 75% од вкупниот број на 
издадени акции со право на глас во друштвото за оси-
гурување (во натамошниот текст: согласност за стекну-
вање квалификувано учество во друштво за осигурува-
ње);  

- Потребната документација, начинот на нејзино до-
ставување, како и начинот за нејзино оценување во по-
стапката на издавање согласност за стекнување акции 
со право на глас во осигурително брокерско друштво 
чиј вкупен номинален кумулативен износ е еднаков 
или надминува 10%, 20%, 33%, 50% или 75% од вкуп-
ниот број на издадени акции со право на глас во осигу-
рително брокерското друштво (во натамошниот текст: 
согласност за стекнување квалификувано учество во 
осигурително брокерско друштво) и 

- Потребната документација, начинот на нејзино до-
ставување, како и начинот за нејзино оценување во по-
стапката на издавање согласност за стекнување акции 
со право на глас во друштво за застапување во осигу-
рување чиј вкупен номинален кумулативен износ е ед-
наков или надминува 10%, 20%, 33%, 50% или 75% од 
вкупниот број на издадени акции со право на глас во 
друштвото за застапување во осигурување (во ната-
мошниот текст: согласност за стекнување квалифику-
вано учество во друштво за застапување во осигурува-
ње), согласно Законот за супервизија на осигурување 
(во понатамошниот текст: Законот). 

 
II. СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУ-
ВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 2 

(1) Лицето кое има намера директно или индирект-
но, постапно или одеднаш да стекне квалификувано 
учество во друштво за осигурување е должно до Аген-

цијата за супервизија на осигурување (во понатамош-
ниот текст: Агенцијата) да достави барање за добивање 
согласност за стекнување квалификувано учество во 
друштво за осигурување на соодветен пропишан обра-
зец кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов 
составен дел.  

(2) Доколку лицето кое има намера да стекне  ква-

лификувано учество во друштво за осигурување е 

правно лице, кон барањето од став (1) на овој член ја 

доставува следната документација: 

1. пополнет Прашалник за правни лица кои имаат 

намера да стекнат акции во друштво за осигурување, 

осигурително брокерско друштво, односно друштво за 

застапување во осигурување (Прилог 2); 

2. податоци за бројот на акции кои лицето има на-

мера да ги стекне во друштвото за осигурување, пода-

тоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги 

поседува во тоа друштво за осигурување, како и пода-

тоци за процентот на учество во почетниот капитал на 

друштвото пред и по стекнувањето на акциите; 

3. oдлука на надлежниот орган на правното лице за 

стекнување акции во друштвото за осигурување; 

4. извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 

(1) Изјава на надлежен орган на правното лице дадена 

под целосна кривична и материјална одговорност, за 

потеклото на средствата што се вложуваат на име ак-

ционерски капитал на друштвото, како и (2) соодветен 

доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува 

во друштвото (ревизорски извештај на правното лице, 

завршна сметка или друг соодветен доказ); 

5. потврда од надлежна институција за редовно пла-

ќање на јавните давачки од страна на правното лице; 

6. доказ дека на правното лице не му е изречена 

споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење 

работи на осигурување, застапување во осигурување 

или осигурително брокерски работи, забрана за основа-

ње на нови правни лица, одземање на дозвола за врше-

ње работи на застапување во осигурувањето или осигу-

рително брокерски работи, односно привремена или 

трајна забрана за вршење дејност од областа на осигу-

рувањето, и тоа: (1) Потврда од Централен регистар, 

односно друга надлежна инстутуција, како и (2) Изјава 

на надлежен орган на правното лице дадена под целос-

на кривична и материјална одговорност дека на прав-

ното лице не му е изречена споредна казна забрана за 

добивање дозвола за вршење работи на осигурување, 

застапување во осигурување или осигурително брокер-

ски работи, забрана за основање на нови правни лица, 

одземање на дозвола за вршење работи на застапување 

во осигурувањето или осигурително брокерски работи, 

односно привремена или трајна забрана за вршење деј-

ност од областа на осигурувањето; 

7. доказ дека против правното лице не е поведена 

стечајна постапка или постапка на ликвидација, и тоа: 

(1) Потврда од Централен регистар, односно друга над-

лежна институција дека против правното лице не е по-

крената стечајна или ликвидациона постапка и (2) Изја-

ва на надлежен орган на правното лице, дадена под це-

лосна кривична и материјална одговорност дека против 

правното лице не е покрената стечајна или ликвидаци-

она постапка; 



 Стр. 58 - Бр. 58                                                                                       19 април 2013 
 

8. доказ дека правното лице не е поврзано лице со 
друго правно лице во кое друштвото за осигурување 
(во кое лицето има намера да стекне квалификувано 
учество), директно или индиректно, поседува сопстве-
ност на најмалку 10% од капиталот или правата на глас 
во тоа лице, и тоа: (1) Изјава на надлежен орган на 
правното лице дадена под целосна кривична и матери-
јална одговорност дека правното лице не е поврзано 
лице со друго правно лице во кое друштвото за осигу-
рување, директно или индиректно, поседува сопстве-
ност на најмалку 10% од капиталот или правата на глас 
во тоа лице; (2) Изјава на надлежен орган на правното 
лице дадена под целосна кривична и материјална одго-
ворност за сите лица кои се поврзани со правното лице 
со докази за начинот на поврзаност; (3) Изјава на над-
лежен орган на правното лице дадена под целосна кри-
вична и материјална одговорност за сите лица кои во 
правното лице поседуваат, директно или индиректно, 
повеќе од 10% од акциите, односно уделите, како и за 
сите лица во кои правното лице поседува, директно 
или индиректно, повеќе од 10 % од акциите, односно 
уделите, потпишан од овластено лице на правното ли-
це основач; (4) Извод од Централен депозитар за хар-
тии од вредност, односно друг јавен регистар, за тоа 
кои се иматели на акции, односно удели во правното 
лице; и (5) Извод од Централен депозитар за хартии од 
вредност, односно друг јавен регистар, за тоа каде 
правното лице поседува акции, односно удели; 

9. доказ дека правното лице не работи и нема да ра-
боти спротивно на одредбите од Законот за спречување 
перење пари и други приноси од казниво дело и финан-
сирање на тероризам, и тоа: Изјава на надлежен орган 
на правното лице дадена под целосна кривична и мате-
ријална одговорност, дека правното лице не работи и 
нема да работи спротивно на одредбите од Законот за 
спречување перење пари и други приноси од казниво 
дело и финансирање на тероризам; 

10. акт за основање, односно Статут на правното 
лице; 

11. список на членови на органот на управување во 
правното лице (Извод од Централен регистар или друг 
соодветен јавен регистар); 

12. извод од регистарот во кој е регистрирано прав-
ното лице; 

13. копија од акционерската книга, односно доказ 
од друг соодветен јавен регистар за правното лице; 

14. ревизорски извештај за последните две деловни 
години за правното лице, односно завршна сметка за 
последните две деловни години доколку правното лице 
нема обврска за ревизија на финансиски извештаи. 
Правните лица кои се основани и работат помалку од 
две години, се должни да обезбедат ревизорски изве-
штаи, односно завршни сметки за последните две де-
ловни години за своите акционери – правни лица, од-
носно да ја достават соодветната документација од точ-
ка 6) од овој став за своите акционери – физички лица 
кои имаат учество во капиталот на правното лице – ос-
новач над 10%. Ревизорскиот извештај кој се доставува 
за странско правно лице треба да биде изготвен од ре-
номирана меѓународна ревизорска куќа. За домашно 
правно лице или за акционер на правното лице се до-
ставува ревизорски извештај доколку согласно Законот 
за трговски друштва е обврзано да изработи ревизор-
ски извештај; 

15. доказ за платен надоместок за издавање соглас-

ност за стекнување квалификувано учество во друштво 

за осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата. 

16. други докази и документација за оцена на бони-

тетот на правното лице, како и оцена на неговите акци-

онери, односно иматели на удели. 

(3) Доколку правното лице кое има намера да стек-

не квалификувано учество во друштво за осигурување 

е странско правно лице лице или домашно правно лице 

кое, непосредно или посредно, е во мнозинска сопстве-

ност на странски физички или правни лица, кон бара-

њето за добивање согласност за стекнување квалифи-

кувано учество од став (1) на овој член ја доставува и 

следната документација: 

1. доказ од странското друштво за осигурување де-

ка има дозвола за вршење работи на осигурување во 

матичната земја, ако странскиот акционер е друштво за 

осигурување; 

2. мислење на странска институција овластена за 

супервизија на друштвото осигурување, ако странскиот 

акционер е друштво за осигурување; и 

3. ревизорски извештај од првокласно друштво за 

ревизија за последната деловна година, ако  странскиот 

акционер не е друштво за осигурување. 

(4) Доколку лицето кое има намера да стекне  ква-

лификувано учество во друштво за осигурување е фи-

зичко лице, кон барањето од став (1) на овој член ја до-

ставува следната документација: 

1. пополнет Прашалник за физички лица кои имаат 

намера да стекнат акции во друштво за осигурување, 

осигурително брокерско друштво, односно друштво за 

застапување во осигурување (Прилог 3); 

2. податоци за бројот на акции кои лицето има на-

мера да ги стекне во друштвото за осигурување, пода-

тоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги 

поседува во тоа друштво за осигурување, како и пода-

тоци за процентот на учество во почетниот капитал на 

друштвото пред и по стекнувањето на акциите; 

3. копија од лична карта или пасош (за странско фи-

зичко лице) – на увид; 

4. извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 

(1) Изјава на физичкото лице дадена под целосна кри-

вична и материјална одговорност, за потеклото на 

средствата што се вложуваат на име акционерски капи-

тал на друштвото за осигурување, како и (2) соодветен 

доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува 

во друштвото (решение за наследство, потврда од бан-

ка или друга финансиска институција за висината и да-

тумот на вложените средства, документ за висината на 

платата и приходите остварени по други основи, го-

дишна даночна пријава и друг соодветен доказ); 

5. потврда од надлежна институција за редовно пла-

ќање на јавните давачки од страна на физичкото лице; 

6. доказ дека на физичкото лице не му е изречена 

споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење 

работи на осигурување, застапување во осигурување 

или осигурително брокерски работи, забрана за основа-

ње на нови правни лица, одземање на дозвола за врше-

ње работи на застапување во осигурувањето или осигу-

рително брокерски работи, односно привремена или 

трајна забрана за вршење дејност од областа на осигу-
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рувањето, и тоа: (1) Потврда од Централен регистар, 

односно друга надлежна инстутуција, како и (2) Изјава 

на физичкото лице дадена под целосна кривична и ма-

теријална одговорност дека на физичкото лице не му е 

изречена споредна казна забрана за добивање дозвола 

за вршење работи на осигурување, застапување во оси-

гурување или осигурително брокерски работи, забрана 

за основање на нови правни лица, одземање на дозвола 

за вршење работи на застапување во осигурувањето 

или осигурително брокерски работи, односно привре-

мена или трајна забрана за вршење дејност од областа 

на осигурувањето; 

7. изјава на физичкото лице дадена под целосна 

кривична и материјална одговорност,  дека во послед-

ните три години не бил член на орган на управување, 

надзорен орган или лице со посебни права и одговор-

ности во друштво за осигурување или друго правно ли-

це над кое е отворена стечајна постапка; 

8. доказ дека физичкото лице не е поврзано лице со 

правно лице во кое друштвото за осигурување (во кое 

лицето има намера да стекне квалификувано учество), 

директно или индиректно, поседува сопственост на 

најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа 

лице, и тоа: (1) Изјава на физичкото лице дадена под 

целосна кривична и материјална одговорност дека фи-

зичкото лице не е поврзано лице со правно лице во кое 

друштвото за осигурување, директно или индиректно, 

поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот 

или правата на глас во тоа лице; (2) Изјава на физичко-

то лице дадена под целосна кривична и материјална од-

говорност за сите лица кои се поврзани со лицето со 

докази за начинот на поврзаност; и (3) Извод од Цен-

трален депозитар за хартии од вредност, односно друг 

јавен регистар, за тоа каде лицето поседува акции, од-

носно удели; 

9. доказ дека физичкото лице - основач не работи и 

нема да работи спротивно на одредбите од Законот за 

спречување перење пари и други приноси од казниво 

дело и финансирање на тероризам, и тоа: Изјава на фи-

зичкото лице дадена под целосна кривична и матери-

јална одговорност, дека физичкото лице не работи и 

нема да работи спротивно на одредбите од Законот за 

спречување перење пари и други приноси од казниво 

дело и финансирање на тероризам; 

10. доказ за платен надоместок за издавање соглас-

ност за стекнување квалификувано учество во друштво 

за осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата и 

11. други докази за оцена на бонитетот на физичко-

то лице. 

(5) Лицето кое има намера да стекне акции, чиј ку-

мулативен номинален износ изнесува најмалку 33% од 

вкупниот број акции, односно од вкупниот број издаде-

ни акции со право на глас во друштвото за осигурува-

ње, покрај документација од став (2), односно (3) од 

овој Правилник, е должно да достави и: 

1. Стратешки деловен план кој треба да ги содржи 

очекуваните цели, насоки и перспективи на друштвото 

за осигурување, како и можни предлози за проширува-

ње и унапредување на работењето и присуството на па-

зарот; 

2. Изјава дадена под целосна кривична и материјал-

на одговорност, потпишана од лицето или од надлежен 

орган на лицето (доколку станува збор за правно лице), 

дека ќе продолжи да го поддржува работењето на 

друштвото за осигурување. 

(6) При одлучувањето врз основа на доставената 

документација од став (2), (3) и (4) од овој член, се оце-

нува дали лицето кое има намера да стекне акции во 

друштвото за осигурување ги исполнува критериумите 

пропишани со Законот за супервизија на осигурување,  

најмалку преку: 

- утврдување на идентитетот на лицата кои имаат 

намера да стекнат квалификувано учество во друштво 

за осигурување, лицата поврзани со нив и нивната 

правна форма; 

- утврдување дали финансиската состојба на лицата 

кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во 

друштво за осигурување  е соодветна во однос на вред-

носта на акциите кои имаат намера да ги стекнат; 

- утврдување на изворите на средства, нивното по-

текло и легалност; 

- оцена на можностите за поддршка на планираниот 

раст на сопствените средства на друштво за осигурува-

ње од страна на лицата кои имаат намера да стекнат 

квалификувано учество во друштво за осигурување; 

- оцена на прописите и практиките на земјата од каде 

доаѓа лицето кое има намера да стекне квалификувано 

учество во друштво за осигурување од аспект на тоа да-

ли Агенцијата за супервизија на осигурување ќе може 

ефикасно да ја врши супервизорската функција и дали 

ќе може да оствари соработка со надлежниот супервзи-

орски орган на таа земја од аспект на почитување на ме-

ѓународните принципи и стандарди за соработка и раз-

мена на информации за вршење на ефикасна супервизи-

ја (доколку се работи за странско лице кое има намера 

да стекне акции во друштво за осигурување); 

- утврдување дека степенот на усогласеност на про-

писите и практиките на земјата од каде доаѓа  лицето 

кое има намера да стекне квалификувано учество во 

друштво за осигурување со меѓународните стандарди 

во доменот на финансиите, финансиското известување 

и сметководството, спречувањето перење пари и сл., не 

упатува на можност за постоење на висок ризик со што 

би била загрозена стабилноста, сигурноста и репутаци-

јата на друштвото за осигурување, односно неговото 

работење во согласност со прописите (доколку се рабо-

ти за странско лице кое има намера да стекне акции во 

друштво за осигурување);  

- утврдување дали во барањето постојат неконзи-

стентности кои не можат да бидат објаснети. 

(7) Во однос на барањето за издавање согласност за 

стекнување квалификувано учество од страна на лице 

кое ги стекнува акциите врз основа на одлука на надле-

жен орган во согласност со закон, документацијата што 

треба да ја достави ова лице и постапката за оцена, со-

одветно се применуваат одредбите од ставовите (2), 

(3), (4), (5) и (6) од овој член. 

(8) По барањето од став (1) од овој член, Агенција-

та донесува решение за издавање согласност или за од-

бивање на барањето, во роковите пропишани со Зако-

нот за супервизија на осигурување. 
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III. СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУ-
ВАНО УЧЕСТВО ВО ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО 
ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВА-

ЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 3 
(1) Лицето кое има намера, директно или индирект-

но, постапно или одеднаш да стекне квалификувано 
учество во осигурително брокерско друштво, односно 
друштво за застапување во осигурување е должно до 
Агенцијата да достави барање за добивање согласност 
за стекнување квалификувано учество во осигурително 
брокерско друштво, односно друштво за застапување 
во осигурување, на соодветен пропишан образец кој е 

даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов соста-
вен дел.  

(2) Доколку лицето кое има намера да стекне  ква-
лификувано учество во во осигурително брокерско 
друштво, односно друштво за застапување во осигуру-
вање е правно лице, кон барањето од став (1) на овој 
член ја доставува следната документација: 

1. пополнет Прашалник за правни лица кои имаат 
намера да стекнат акции во друштво за осигурување, 
осигурително брокерско друштво, односно друштво за 
застапување во осигурување (Прилог 2); 

2. податоци за бројот на акции кои лицето има на-
мера да ги стекне во осигурително брокерското друш-
тво, односно друштво за застапување во осигурување, 
податоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе 
ги поседува во тоа друштво, како и податоци за про-
центот на учество во почетниот капитал на друштвото 
пред и по стекнувањето на акциите; 

3. oдлука на надлежниот орган на правното лице за 
стекнување на акции во осигурително брокерско друш-
тво, односно друштво за застапување во осигурување; 

4. извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
(1) Изјава на надлежен орган на правното лице дадена 
под целосна кривична и материјална одговорност, за 
потеклото на средствата што се вложуваат на име ак-
ционерски капитал на друштвото, како и (2) соодветен 
доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува 
во друштвото (ревизорски извештај на правното лице, 
завршна сметка или друг соодветен доказ); 

5. потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки од страна на правното лице; 

6. доказ дека на правното лице не му е изречена 
споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење 
работи на осигурување, застапување во осигурување 
или осигурително брокерски работи, забрана за основа-
ње на нови правни лица, одземање на дозвола за врше-
ње работи на застапување во осигурувањето или осигу-
рително брокерски работи, односно привремена или 
трајна забрана за вршење дејност од областа на осигу-
рувањето, и тоа: (1) Потврда од Централен регистар, 
односно друга надлежна инстутуција, како и (2) Изјава 
на надлежен орган на правното лице дадена под целос-
на кривична и материјална одговорност дека на прав-
ното лице не му е изречена споредна казна забрана за 
добивање дозвола за вршење работи на осигурување, 
застапување во осигурување или осигурително брокер-
ски работи, забрана за основање на нови правни лица, 
одземање на дозвола за вршење работи на застапување 
во осигурувањето или осигурително брокерски работи, 
односно привремена или трајна забрана за вршење деј-
ност од областа на осигурувањето; 

7. доказ дека против правното лице не е поведена 
стечајна постапка или постапка на ликвидација, и тоа: 
(1) Потврда од Централен регистар, односно друга над-
лежна институција дека против правното лице не е по-
крената стечајна или ликвидациона постапка и (2) Изја-
ва на надлежен орган на правното лице, дадена под це-
лосна кривична и материјална одговорност, дека про-
тив правното лице не е покрената стечајна или ликви-
дациона постапка; 

8. доказ дека правното лице не е поврзано лице со 
друго правно лице во кое осигурително брокерското 
друштво, односно друштвото за застапување во осигу-
рување (во кое лицето има намера да стекне квалифи-
кувано учество), директно или индиректно, поседува 
сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата 
на глас во тоа лице, и тоа: (1) Изјава на надлежен орган 
на правното лице, дадена под целосна кривична и мате-
ријална одговорност, дека правното лице не е поврзано 
лице со друго правно лице во кое осигурително бро-
керското друштво, односно друштвото за застапување 
во осигурување, директно или индиректно, поседува 
сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата 
на глас во тоа лице; (2) Изјава на надлежен орган на 
правното лице, дадена под целосна кривична и матери-
јална, одговорност за сите лица кои се поврзани со 
правното лице со докази за начинот на поврзаност; (3) 
Изјава на надлежен орган на правното лице, дадена под 
целосна кривична и материјална одговорност, за сите 
лица кои во правното лице поседуваат, директно или 
индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно удели-
те, како и за сите лица во кои правното лице поседува, 
директно или индиректно, повеќе од 10 % од акциите, 
односно уделите, потпишан од овластено лице на прав-
ното лице основач; (4) Извод од Централен депозитар 
за хартии од вредност, односно друг јавен регистар, за 
тоа кои се иматели на акции, односно удели во правно-
то лице; и (5) Извод од Централен депозитар за хартии 
од вредност, односно друг јавен регистар, за тоа каде 
правното лице поседува акции, односно удели; 

9. доказ дека правното лице не работи и нема да ра-
боти спротивно на одредбите од Законот за спречување 
перење пари и други приноси од казниво дело и финан-
сирање на тероризам, и тоа: Изјава на надлежен орган 
на правното лице, дадена под целосна кривична и мате-
ријална одговорност, дека правното лице не работи и 
нема да работи спротивно на одредбите од Законот за 
спречување перење пари и други приноси од казниво 
дело и финансирање на тероризам; 

10. доказ за непостоење на капитална или управу-
вачка поврзаност на правното лице со друштва за оси-
гурување, друштва за застапување во осигурување или 
други осигурително брокерски друштва согласно член 
16-а од Законот за супервизија на осигурување, и тоа: 
Изјава на надлежен орган на правното лице, дадена под 
целосна кривична и материјална одговорност, дека 
правното лице не е поврзано лице со друштва за осигу-
рување, друштва за застапување во осигурување или 
други осигурително брокерски друштва; 

11. акт за основање, односно Статут на правното 
лице; 

12. список на членови на органот на управување во 
правното лице (Извод од Централен регистар или друг 
соодветен јавен регистар); 

13. извод од регистарот во кој е регистрирано прав-
ното лице; 

14. копија од акционерската книга, односно доказ 
од друг соодветен јавен регистар за правното лице; 
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15. ревизорски извештај за последните две деловни 
години за правното лице, односно завршна сметка за 
последните две деловни години доколку правното лице 
нема обврска за ревизија на финансиски извештаи. 
Правните лица кои се основани и работат помалку од 
две години, се должни да обезбедат ревизорски изве-
штаи, односно завршни сметки за последните две де-
ловни години за своите акционери – правни лица, од-
носно да ја достават соодветната документација од точ-
ка 6) од овој став за своите акционери – физички лица 
кои имаат учество во капиталот на правното лице – ос-
новач над 10%. Ревизорскиот извештај кој се доставува 
за странско правно лице треба да биде изготвен од ре-
номирана меѓународна ревизорска куќа. За домашно 
правно лице или за акционер на правното лице се до-
ставува ревизорски извештај доколку согласно Законот 
за трговски друштва е обврзано да изработи ревизор-
ски извештај; 

16. доказ за платен надоместок за издавање согласност 
за стекнување квалификувано учество во осигурително 
брокерско друштво, односно друштво за застапување во 
осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата. 

17. други докази и документација за оцена на бони-
тетот на правното лице, како и оцена на неговите акци-
онери, односно иматели на удели. 

(3) Доколку правното лице кое има намера да стек-
не квалификувано учество во осигурително брокерско 
друштво, односно друштво за застапување во осигуру-
вање е странско правно лице лице или домашно правно 
лице кое, непосредно или посредно, е во мнозинска 
сопственост на странски физички или правни лица, кон 
барањето за добивање согласност за стекнување квали-
фикувано учество од став (1) на овој член ја доставува 
и следната документација: 

1. доказ дека странското друштво има дозвола за 
вршење работи на осигурување, осигурително брокер-
ски работи, односно работи на застапување во осигуру-
вање во матичната земја, ако странскиот акционер е 
друштво за осигурување, осигурително брокерско 
друштво или друштво за застапување во осигурување; 

2. мислење на странска институција овластена за 
супервизија на друштвото осигурување, осигурително 
брокерско друштво, односно друштво за застапување 
во осигурување ако странскиот акционер е друштво за 
осигурување, осигурително брокерско друштво или 
друштво за застапување во осигурување; 

3. ревизорски извештај од првокласно друштво за 
ревизија за последната деловна година, ако  странскиот 
акционер не е друштво за осигурување. 

(4) Доколку лицето кое има намера да стекне  ква-
лификувано учество во осигурително брокерско друш-
тво, односно друштво за застапување во осигурување е 
физичко лице, кон барањето од став (1) на овој член ја 
доставува следната документација: 

1. пополнет Прашалник за физички лица кои имаат 
намера да стекнат акции во друштво за осигурување, 
осигурително брокерско друштво, односно друштво за 
застапување во осигурување (Прилог 3); 

2. податоци за бројот на акции кои лицето има на-
мера да ги стекне во осигурително брокерско друштво, 
односно друштво за застапување во осигурување , по-
датоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги 
поседува во тоа друштво, како и податоци за процентот 
на учество во почетниот капитал на друштвото пред и 
по стекнувањето на акциите; 

3. копија од лична карта или пасош (за странско фи-
зичко лице) – на увид; 

4. извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
(1) Изјава на физичкото лице, дадена под целосна кри-
вична и материјална одговорност за потеклото на средс-
твата што се вложуваат на име акционерски капитал на 
осигурително брокерското друштво, односно друштвото 
за застапување во осигурување, како и (2) соодветен до-
каз за изворот на средствата кои лицето ги вложува во 
друштвото (решение за наследство, потврда од банка 
или друга финансиска институција за висината и дату-
мот на вложените средства, документ за висината на 
платата и приходите остварени по други основи, годиш-
на даночна пријава и друг соодветен доказ); 

5. потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки од страна на физичкото лице; 

6. доказ дека на физичкото лице не му е изречена 
споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење 
работи на осигурување, застапување во осигурување или 
осигурително брокерски работи, забрана за основање на 
нови правни лица, одземање на дозвола за вршење рабо-
ти на застапување во осигурувањето или осигурително 
брокерски работи, односно привремена или трајна за-
брана за вршење дејност од областа на осигурувањето, и 
тоа: (1) Потврда од Централен регистар, односно друга 
надлежна инстутуција, како и (2) Изјава на физичкото 
лице, дадена под целосна кривична и материјална одго-
ворност, дека на физичкото лице не му е изречена спо-
редна казна забрана за добивање дозвола за вршење ра-
боти на осигурување, застапување во осигурување или 
осигурително брокерски работи, забрана за основање на 
нови правни лица, одземање на дозвола за вршење рабо-
ти на застапување во осигурувањето или осигурително 
брокерски работи, односно привремена или трајна за-
брана за вршење дејност од областа на осигурувањето; 

7. изјава на физичкото лице, дадена под целосна 
кривична и материјална одговорност,  дека во послед-
ните три години не бил член на орган на управување, 
надзорен орган или лице со посебни права и одговор-
ности во друштво за осигурување или друго правно ли-
це над кое е отворена стечајна постапка; 

8. доказ дека физичкото лице не е поврзано лице со 
правно лице во кое осигурително брокерското друш-
тво, односно друштво за застапување во осигурување 
(во кое лицето има намера да стекне квалификувано 
учество), директно или индиректно, поседува сопстве-
ност на најмалку 10% од капиталот или правата на глас 
во тоа лице, и тоа: (1) Изјава на физичкото лице, даде-
на под целосна кривична и материјална одговорност, 
дека физичкото лице не е поврзано лице со правно ли-
це во кое осигурително брокерско друштво односно 
друштвото за застапување во осигурување, директно 
или индиректно, поседува сопственост на најмалку 
10% од капиталот или правата на глас во тоа лице; (2) 
Изјава на физичкото лице, дадена под целосна кривич-
на и материјална одговорност, за сите лица кои се по-
врзани со лицето со докази за начинот на поврзаност; и 
(3) Извод од Централен депозитар за хартии од вред-
ност, односно друг јавен регистар, за тоа каде правното 
лице поседува акции, односно удели; 

9. доказ дека физичкото лице не работи и нема да 
работи спротивно на одредбите од Законот за спречу-
вање перење пари и други приноси од казниво дело и 
финансирање на тероризам, и тоа: Изјава на физичкото 
лице, дадена под целосна кривична и материјална одго-
ворност, дека физичкото лице не работи и нема да ра-
боти спротивно на одредбите од Законот за спречување 
перење пари и други приноси од казниво дело и финан-
сирање на тероризам; 
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10. доказ за непостоење на капитална или управувач-
ка поврзаност на физичкото лице со друштва за осигуру-
вање, други друштва за застапување во осигурување или 
други осигурително брокерски друштва согласно член 
16-а од Законот за супервизија на осигурување, и тоа: 
Изјава на надлежен орган на правното лице, дадена под 
целосна кривична и материјална одговорност, дека прав-
ното лице не е поврзано лице со друштва за осигурува-
ње, друштва за застапување во осигурување или други 
осигурително брокерски друштва; 

11. доказ за платен надоместок за издавање соглас-
ност за стекнување квалификувано учество во осигури-
телно брокерско друштво, согласно Тарифникот на 
Агенцијата и 

12. други докази за оцена на бонитетот на физичко-
то лице. 

(5) При одлучувањето врз основа на доставената 
документација од став (2) и (3) од овој член, се оценува 
дали лицето кое има намера да стекне акции во осигу-
рително брокерското друштво, односно друштво за за-
стапување во осигурување ги исполнува критериумите 
пропишани со Законот за супервизија на осигурување,  
најмалку преку: 

- утврдување на идентитетот на лицата кои имаат 
намера да стекнат квалификувано учество во осигури-
телно брокерското друштво, односно друштво за заста-
пување во осигурување, лицата поврзани со нив и нив-
ната правна форма; 

- утврдување дали финансиската состојба на лицата 
кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во 
осигурително брокерското друштво, односно друштво 
за застапување во осигурување е соодветна во однос на 
вредноста на акциите кои имаат намера да ги стекнат; 

- утврдување на изворите на средства, нивното по-
текло и легалност; 

- оцена на можностите за поддршка на планираниот 
раст на сопствените средства на осигурително брокер-
ското друштво, односно друштво за застапување во оси-
гурување од страна на лицата кои имаат намера да стек-
нат квалификувано учество друштво за осигурување; 

- оцена на прописите и практиките на земјата од каде 
доаѓа лицето кое има намера да стекне квалификувано 
учество во осигурително брокерското друштво, односно 
друштво за застапување во осигурување од аспект на тоа 
дали Агенцијата за супервизија на осигурување ќе може 
ефикасно да ја врши супервизорската функција и дали ќе 
може да оствари соработка со надлежниот супервзиорски 
орган на таа земја од аспект на почитување на меѓународ-
ните принципи и стандарди за соработка и размена на ин-
формации за вршење на ефикасна супервизија (доколку 
се работи за странско лице кое има намера да стекне ак-
ции во осигурително брокерско друштво, односно друш-
тво за застапување во осигурување); 

- утврдување дека степенот на усогласеност на про-
писите и практиките на земјата од каде доаѓа  лицето 
кое има намера да стекне квалификувано учество во 
осигурително брокерското друштво, односно друштво 
за застапување во осигурување со меѓународните стан-
дарди во доменот на финансиите, финансиското изве-
стување и сметководтсвото, спречувањето перење пари 
и сл., не упатува на можност за постоење на висок ри-
зик со што би била загрозена стабилноста, сигурноста 
и репутацијата на осигурително брокерското друштво, 
односно друштво за застапување во осигурување, од-
носно неговото работење во согласност со прописите 
(доколку се работи за странско лице кое има намера да 
стекне акции во друштво за осигурување);  

- утврдување дали во барањето постојат неконзи-
стентности кои не можат да бидат објаснети. 

(6) Во однос на барањето за издавање согласност за 
стекнување квалификувано учество од страна на лице 
кое ги стекнува акциите врз основа на одлука на надле-

жен орган во согласност со закон, документацијата што 
треба да ја достави ова лице и постапката за оцена, со-
одветно се применуваат одредбите од ставовите (2), 
(3), (4) и (5) од овој член. 

(7) По барањето од став (1) од овој член, Агенција-
та донесува решение за издавање согласност или за од-
бивање на барањето, во роковите пропишани со Зако-
нот за супервизија на осигурување. 

 
III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРАЊЕ 
НА РАБОТИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ПРАВИЛНИКОТ 
 

Член 4 
(1) Кон барањата за издавање согласност од член 

(2) и (3) од овој правилник, се доставуваат податоци за 
овластено лице за контакт со Агенцијата (име и прези-
ме, телефонски број, број на телефакс, адреса на еле-
ктронска пошта) и доказ за платен надомест за разгле-
дување на барањата. 

(2) Документацијата која се доставува кон барањето 
за издавање на согласноста од член (2) и (3) од овој 
правилник, треба да биде во оригинал или копија заве-
рена кај овластено лице (нотар), потпишана од овласте-
ното лице или од соодветниот надлежен орган, да биде 
чиста, без дополнителни исправки и на македонски ја-
зик. Доколку документот што треба да се достави е на 
друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод 
на македонски јазик, заверен од овластен преведувач. 

(3) Сите потврди, изјави и прашалници кои се дел 
од документацијата која се доставува кон барањето за 
издавање согласности од член (2) и (3) од овој правил-
ник мора да бидат заверени кај овластено лице (нотар) 
и не смеат да бидат постари од шест месеци пред денот 
на поднесувањето на барањето за издавање согласност. 

(4) Доколку законодавството на земјата од која доа-
ѓа странското лице кое поднесува барање за согласност 
или доколку законодавството на земјата во која работе-
ло тоа лице најмалку 5 години пред да го поднесе бара-
њето поинаку ја регулираат материјата во врска со до-
кументацијата која се доставува кон барањето, должно 
е да приложи: 

- извадок од соодветниот пропис на странската зем-
ја или 

- правно мислење од независен адвокат којшто не е 
ангажиран од лицето или е лице поврзано со друштво-
то, при што кон мислењето се доставува и документ со 
кој ќе се потврди дека станува збор за овластен адвокат 
во странската земја. 

(5) Агенцијата разгледува барање за издавање сог-
ласност од член (2) и (3) од овој правилник со комплет-
на документација. Под комплетна документација се по-
дразбира документацијата пропишана со овој правил-
ник, 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 во земјата и во странс-
тво за одлучување по барањето. 

(6) При разгледување на барањето, Агенцијата мо-
же да ја користи и документацијата со која таа распола-
га за соодветното друштво за осигурување, осигурител-
но брокерско друштво, односно друштво за застапува-
ње во осигурување. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
 

Бр. 02-370/3 Претседател 
29 март 2913 година на Совет на експерти, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 
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