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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1036. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16 и 140/18), Владата на Република Северна Маке-

донија, на седница одржана на 26 март 2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО 

КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НА-

ЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за формирање на Националното ко-

ординативно тело за имплементација на Конвенцијата 

на Обединетите нации за правата на лицата со попрече-

ност во Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 69/18 ) во насловот на Од-

луката и во членовите 1, 3, 4 алинеја 1 и членот 5 по 

зборот „Република“ се додава зборот „Северна“. 

 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: 

„Националното координативно тело е составено од 

претседавач, 14 членови и 13 заменици членови прет-

ставници од: 

- Канцеларијата на претседателот на Владата на Ре-

публика Северна Македонија – претседавач; 

- Канцеларија на претседателот на Владата на Ре-

публика Северна Македонија - еден член (лице за внат-

решна и надворешна соработка, комуникација и корес-

поденција); 

- Министерство за образование и наука – еден член 

и еден заменик член; 

- Министерство за труд и социјална политика – 

еден член и еден заменик член; 

- Министерство за здравство – еден член и еден за-

меник член; 

- Министерство за финансии – еден член и еден за-

меник член; 

- Министерство за транспорт и врски – еден член и 

еден заменик член; 

- Министерство за правда – еден член и еден заме-

ник член; 

- Министерство за надворешни работи – еден член 

и еден заменик член; 

- Министерство за култура – еден член и еден заме-

ник член; 

- Министерство за информатичко општество и ад-

министрација – еден член и еден заменик член; 

- Министерство за локална самоуправа – еден член 

и еден заменик член; 

- Секретаријат за европски прашања – еден член и 

еден заменик член; 

- Националниот совет за инвалидски организации 

на Македонија – еден член и еден заменик член; 

- Ресурсен центар на родители на деца со посебни 

потреби – еден член и еден заменик член; 

Мандатот на претседавачот, на членовите и на за-

меник членовите на Националното координативно тело 

е четири години“. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2303/1 Заменик на претседателот 

26 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

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

__________ 

1037. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-

трола на опојни дроги и психотропни супстанции 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 9 април 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИТИ 

РАСТЕНИЈА, ТРГОВИЈА, ПРОМЕТ И УСЛУГИ 

МИКЕСИ  ДОО УВОЗ – ИЗВОЗ – ЗЕЛЕНИКОВО 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 

медицински цели на Друштво за производство на леко-

вити растенија, трговија, промет и услуги МИКЕСИ 

ДОО увоз – извоз – Зелениково со број 19-61/7 од 

9.4.2019  година. 

 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2799/1 Претседател на Владата 

9 април 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1038. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за 

контрола на опојни дроги и психотропни суп-

станции („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 

и 193/17), Владата на Република Северна Македо-

нија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ  

КИНГ ФИЛД ДОО ОХРИД 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 

медицински цели на Друштво за производство, тргови-

ја и услуги КИНГ ФИЛД ДОО Охрид со број 19-860/3 

од 8.4.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2803/1 Претседател на Владата 

9 април 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1039. 

Врз основа на член 394 алинеја 17 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 

55/16, 11/18 и 83/18), министерот за внатрешни работи 

донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА 

БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНА-

ТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УП-

РАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО 

СТРАНСТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНА-

ТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВО-

ЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на об-

расците на барањата за издавање на меѓународната 

возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо 

моторно возило во странство, како и формата и 

содржината на образецот на меѓународната возачка 

дозвола и одобрението за управување со туѓо мо-

торно возило во странство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 80/16, 103/16, 206/16, 

91/17 и 143/17), во член 2 ставот (3) се менува и 

гласи: 

„(3) Обрасците на барањето од ставот (2) на овој 

член се дадени во Прилог бр. 1 и Прилог бр. 1-а, кои се 

составен дел на овој правилник.“ 

 

Член 2 

Во член 3 ставот (3) се менува и гласи: 

„(3) Обрасците на барањето од ставот (2) на овој 

член се дадени во Прилог бр. 2 и Прилог бр. 2-а, кои се 

составен дел на овој правилник.“ 

 

Член 3 

Прилозите бр. 1,  2 и 3 се заменуваат со нови При-

лози бр. 1,  2 и 3, кои се дадени во прилог и се составен 

дел на овој правилник.  

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 

15 јуни 2019 година. 

 

Бр. 13.1.1-27938/1 Министер 

3 април 2019 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

1040. 

Врз основа на член 130 став (10) од Законот за но-

таријатот („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НАД  

ЗАКОНИТОСТА НА РАБОТЕЊЕТО HA HOTAPOT 

 

Член 1 

Co овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на надзор над законитоста на работењето на нота-

рот. 

 

Член 2 

(1) Комисијата е самостојна во вршењето на надзор 

над законитоста на работењето на нотарот и самостој-

но одлучува за дејствијата кои треба да се преземат 

при вршењето на надзорот. 

(2) Овластените лица за надзор од Министерството 

за правда (во натамошниот текст: овластените лица) во 

вршењето на своите работи се независни и непристрас-

ни од било какво влијание кое би можело да влијае ди-

ректно или индиректно на нивната работа. 

(3) Овластените лица во своето работење го почиту-

ваат принципот на доверливост на информациите и по-

датоците. 

 

Член 3 

(1) Надзорот над законитоста на работењето на но-

тарот се врши според месечен план за надзор кој сод-

ржи листа на нотари над чија работа се планира да се 

врши надзор во текот на месецот. 

(2) Измена на месечниот план од ставот (1) на овој 

член се врши по барање на: 

- нотарот над чие работење се врши надзор; 

- овластените лица кои вршат надзор, поради нема-

ње на технички можности за спроведување на истиот и 

- министерот за правда. 

 

Член 4 

Надзорот над законитоста на работењето на нота-

рот опфаќа: 

- уредно водење на нотарските деловни книги во 

писмена или електронска форма; 

- уредно водење на предметните списи; 

- уредно водење на евиденцијата; 

- чувањето на нотарските деловни книги, евиденци-

јата, списи и податоци; 

- уредно осигурување на нотарот од одговорност за 

штета; 

- уредно водење на евиденција за наплатената но-

тарска награда, трошоци и такси; 

- постапување по одлуките на надзорните органи за 

отстранување на недостатоците во работењето на нота-

рот. 

 

Член 5 

(1) Надзорот по конкретен предмет на нотар се 

врши врз основа на сознанија за незаконито работење 

на нотарот, добиени од државни органи, правни и фи-

зички лица без претходно писмено известување на но-

тарот над чие работење се врши надзорот.  

(2) Надзорот по конкретен предмет на нотар кој по-

стапувал по поднесен предлог за издавање на нотарски 

платен налог се врши само во делот на постапувањето 

на нотарот во роковите пропишани со Законот за нота-

ријатот, при спроведување на постапката за издавање 

на нотарски платен налог. 

(3) При постапување по одредена иницијатива, 

претставка или предлог за вршење на надзор над зако-

нитоста на работењето на нотарот, од страна на овлас-

теното лице од Министерството за правда истата може 

да се препрати до друг надлежен орган, доколку смета 

дека на тој начин по истата поцелисходно би се одгово-

рило од страна на тој надлежен орган, за што се извес-

тува подносителот на иницијативата, претставката или 

предлогот. 

(4) По приемот на писменото кое укажува на не-

законито работење на одреден нотар, се бара одго-

вор од нотарот за чија работа се однесуваат сознани-

јата, со цел да се утврди потребата за вршење на 

надзор, при што на нотарот, му се доставува копија 

од писменото. 

(5) Нотарот најдоцна осум дена од денот на прие-

мот на барањето од став (4) на овој член, се изјаснува 

писмено со аргументиран и образложен одговор и при-

ложува докази во поткрепа на својот одговор. 

(6) По добиените сознанија за кои нотарот писмено 

се изјаснил, овластените лица вршат надзор во просто-

риите на нотарот, доколку: 

- оценат дека одговорот на нотарот не содржи про-

изнесување по сите точки од барањето за одговор, 
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- постои сомневање во вистинитоста на наводите 

или сомневање во веродостојноста на приложените до-

кази и 

- од изнесените наводи се оцени дека има основ за 

поднесување на предлог за поведување на дисциплин-

ска постапка. 

(7) Ако во периодот од став (5) на овој член, нота-

рот не достави одговор, овластените лица вршат надзор 

над неговото работење во просториите на нотарот. 

 

Член 6 

(1) При вршење на надзор може да се побара мисле-

ње од друг надлежен орган, доколку се оцени дека од 

истото ќе се утврди потребата за вршење на надзор. 

(2) Во случај на добиени сознанија од анонимна 

претставка или предлог, се постапува само доколку 

станува збор за јавен интерес утврден во закон. 

 

Член 7 

 За вршење на надзорот Министерството за правда 

го известува нотарот најмалку три дена пред вршење 

на надзорот. За денот и часот на спроведување на над-

зорот над законитоста на работењето на нотарот, ов-

ластените лица од Министерството за правда го извес-

туваат претседателот на Основниот суд на чие подрачје 

се наоѓа седиштето на нотарот, кој овластува судија кој 

ќе учествува во вршењето на надзорот. 

 

Член 8 

При вршењето на надзорот, нотарот кај кој се врши 

надзор над законитоста на работењето треба да се 

придржува кон Кодексот на професионалната етика на 

нотарите. 

 

Член 9 

(1) Пред отпочнување со надзор, овластените лица 

му врачуваат на нотарот овластување за вршење на 

надзор. 

(2) При вршење на надзорот, по барање на овласте-

ните лица кои го вршат надзорот, нотарот прави елек-

тронска копија или фотокопија од прегледаните списи 

и евиденцијата која ја води нотарот. 

(3) По барање на овластените лица кои го вршат 

надзорот, нотарот доставува дополнителни копии од 

документите кои ги поседува доколку овластените ли-

ца за надзор сметаат дека се потребни за изготвување 

на извештајот за надзорот. 

(4) По барање на овластените лица кои го вршат 

надзорот, нотарот како и неговите вработени даваат 

писмено или усно објаснување во врска со прашања 

кои се однесуваат на надзорот и приложуваат соодвет-

ни докази во поткрепа на објаснувањето. 

 

Член 10 

При вршењето на надзорот, овластените лица имаат 

пристап до просториите, архивата, нотарските исправи 

и списи и деловни книги во писмена или електронска 

форма. 

 

Член 11 

(1) За извршениот надзор во присуство на нотарот и 

судијата кој што учествува во надзорот, овластените 

лица составуваат записник кој содржи податоци за: но-

тарот над чие работење се врши надзорот, денот и ча-

сот на надзорот, овластените лица кои го вршат надзо-

рот, фактичка состојба од преземените службени деј-

ствија, листата на земени копии од списи или докази од 

писмената или електронската евиденција на нотарот, 

констатирани очигледни недостатоци со напатствија за 

нивно отстранување и со рок за постапување, забелеш-

ки дадени од нотарот, потписи на овластените лица кои 

го вршат надзорот и судијата, потпис и печат на нота-

рот.  

(2) Нотарот во периодот определен во записникот 

за надзор го известува Министерството за правда за 

преземените дејствија за отстранување на констатира-

ните недостатоци и приложува доказ за постапувањето. 

    

 

Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на врше-

ње на надзор над законитоста на работењето на нота-

рот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

226/16). 

 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.  

 

Бр. 01-1489/3  

4 април 2019 година Министер за правда, 

Скопје д-р Рената Дескоска, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

1041. 

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,  27/16, 83/18 и 220/18), Државниот завод за статистика го 

утврдува и објавува 

 

ДВИЖЕЊЕТО  

НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Северна Македонија во периодот јануари-март 2019 година, во 

однос на просечните цени на мало во 2018 година, изнесува -0,6%. 

 

                                                                                                                                                         Директор, 

Апостол Симовски, с.р. 
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