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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3474.
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став (5) и 119
став (1) од Деловникот на Собранието на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици
на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ број
66/17, 73/17, 84/17, 89/17, 122/17, 160/17, 20/18 и
41/18), во точката I. во потточка 2. Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците: под г) за заменици на членовите: во точката 2) зборовите: „Лидија
Тасевска“ се заменуваат со зборовите: „Снежана Калеска - Ванчева“.
Во потточка 3. Комисија за образование, наука и
спорт под а) за претседател зборовите: „Петар Атанасов“ се заменуваат со зборовите: „Жаклина Лазаревска“.
Под в) за членови: во точката 2) зборовите: „Жаклина Лазаревска“ се заменуваат со зборовите: „Лидија
Тасевска“.
Во потточка 7. Комисија за европски прашања под
в) за членови: во точката 2) зборовите: „Петар Атанасов“ се заменуваат со зборовите: „ Татјана Прентовиќ“.
Под г) за заменици на членовите: во точката 5) зборовите: „Татјана Прентовиќ“ се заменуваат со зборовите: „Снежана Калеска - Ванчева".
Во потточка 10. Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни
работи, Управата за финансиска полиција, Царинската
управа и Министерството за одбрана под г) за заменици на членовите: во точката 1) зборовите: „Ирена Стефоска“ се заменуваат со зборовите: „Трајчо Димков“.
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Во потточка 15. Комисија за култура под г) за заменици на членовите: во точката 3) зборовите: „Петар Атанасов„ се заменуваат со зборовите: „Лидија Тасевска“.
Во потточка 20. Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања под б) за заменик на претседателот зборовите: „Петар Атанасов“ се заменуваат
со зборовите: „Снежана Калеска - Ванчева“.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6020/1
Претседател на Собранието
18 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Талат Џафери, с.р.
__________
3475.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката
за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА
СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО
ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ
Член 1
Во Одлуката за основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македонија за соработка со
парламенти на други држави и избор на претседатели и
членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на
други држави („Службен весник на Република Македонија“ број 122/17, 160/17 и 20/18), во членот 3 во точката 14. Пратеничка група на Собранието на Република
Македонија за соработка со Парламентот на Исламска-
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та Република Иран под а) Претседател зборовите:
„Алија Камберовски“ се заменуваат со зборовите:
„Агим Муртезанов“.
Под б) членови, во потточка 1. зборовите: „Агим
Муртезанов“ се бришат.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 08-6023/1
Претседател на Собранието
18 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Талат Џафери, с.р.
__________
3478.
Врз основа на членот 12 ставови 2 и 3 и членот 4-б
од Законот за државните награди, („Службен весник на
Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007, 74/12 и
99/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2018 година, донесе

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6021/1
Претседател на Собранието
18 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Талат Џафери, с.р.
__________
3476.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Одлуката за основање Национален совет за евроинтеграции („Службен
весник на Република Македонија“ број 140/2007 и
91/11), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 18 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И
ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ
СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
I. Во Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на Националниот совет за евроинтеграции („Службен весник на
Република Mакедонија“ број 89/17, 122/17, 160/17 и
20/18), во точката I. под в) за членови: по точката „9"
се додаваат зборовите: „Горан Милевски“.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6022/1
Претседател на Собранието
18 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Талат Џафери, с.р.
__________
3477.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 26 ставови 2 и 3 од Законот за Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 104/2009),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 18 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА БУЏЕТСКИОТ СОВЕТ
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. Во Одлуката за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ број
41/18), во точката III. Членови на Буџетскиот совет на
Собранието на Република Македонија, во точките 7), 8)
и 9), се додаваат зборовите:
„7) Владанка Авировиќ
8) Лилјана Затуроска и
9) Слаѓана Митовска“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „22 НОЕМВРИ"
I. За претседател и членови на Одборот за доделување
на државната награда „22 Ноември“, се именуваат:
а) за претседател
проф. д-р Гзиме Старова, универзитетски професор
на Правен факултет „Јустинијан Први“- Скопје.
б) за членови:
1) проф. д-р Решат Амети, универзитетски професор на Педагошки факултет „Св. Климент Охридски" Скопје,
2) проф. д-р Меџаит Положани, професор на Државен Универзитет - Тетово,
3) проф. д-р Блерим Груби, професор на Државен
Универзитет - Тетово,
4) проф. д-р Абдурауф Прути, универзитетски професор во пензија на Машински Факултет - Скопје,
5) Мустафа Имери, професор по соло пеење на ДМБУЦ „Илија Николовски - Луј“ - Скопје,
6) доц. д-р Скендер Асани, директор на Институт
за духовно и културно наследство на Албанците Скопје,
7) Моника Јованова, дипломиран преведувач и толкувач од македонски на албански и професор по албански јазик,
8) Луана Баш, албанолог,
9) Арлинда Зибери, професор по албански јазик во
СУ „Зеф Љуш Марку“ - Скопје,
10) Шкипе Исмаили, професор по албански јазик во
СУ „Зеф Љуш Марку“ - Скопје,
11) Марко Михаилоски, дипломирал на Факултет
за дизајн и мултимедија - Скопје и
12) Марија Каевска, дипломиран правник.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6024/1
Претседател на Собранието
18 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Талат Џафери, с.р.
__________
3479.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Законот за основање
на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен
(„Службен весник на Република Македонија“ број
51/11, 148/13, 41/14, 130/14 , 53/16 и 11/18), Собранието
на Република Македонија, на седницата одржана нa 18
октомври 2018 година, донесе

19 октомври 2018

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА
ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН
I. За претседател и членови на Државната комисија
за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, се именуваат:
а) за претседател
- Даница Чадиева, дипломиран правник од Велес,
б) за членови:
1.Менсур Зенуни од с. Добридол, Врапчиште;
2.Емилија Радојкова од Скопје;
3.Јетмир Љика од Тетово;
4.Јусуф Минири од с. Добридол, Врапчиште;
5.Даниела Бочварска од Скопје;
6.Ташко Дојчинов од Гевгелија;
7.Сулејман Сулејмановски од Ресен;
8.Бошко Китановски од Битола и
9.Јетон Незири од с. Сарај, Скопје.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6025/1
Претседател на Собранието
18 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Талат Џафери, с.р.
__________
3480.
Врз основа на членот 31 од Законот за слободен
пристап до информации од јавен карактер („Службен
весник на Република Македонија“ број 13/2006,
86/2008, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16 и 64/18), Собранието
на Република Македонија, на седницата одржана 18 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊE ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
I. За претседател на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, се именува
- Блерим Исени од Куманово.
II. Со именувањето на Блерим Исени за претседател
на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер му престанува
функцијата заменик претседател на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации
од јавен карактер.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6026/1
Претседател на Собранието
18 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Талат Џафери, с.р.
__________
3481.
Врз основа на членот 27 ставови 6 и 7 од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ број 145/10, 136/11, 41/14, 53/16
и 83/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2018 година, донесе

Бр. 191 - Стр. 5

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
1. За претседател и членови на Kомисијата за заштита на конкуренцијата се имeнуваaт:
а) за претседател
- Владимир Наумовски, доктор по економски науки
од Скопје,
б) за членови:
- Насер Жарку од Скопје, магистер по економски науки,
- Димитрија Вревезоски од с. Лескоец Охрид, дипломиран правник со положен правосуден испит и
- Александар Давчевски, магистер по бизнис право
од Скопје.
2. Претседателот на Комисијата Владимир Наумовски и членовите на Комисијата Насер Жарку и Димитрија Вревезоски, ќе бидат професионално ангажирани
во работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6027/1
Претседател на Собранието
18 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Талат Џафери, с.р.
__________
3482.
Врз основа на членот 202 став 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11,
15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15,
192/15, 27/16, 120/16, 165/17 и 83/18) Собранието на
Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО
ЈАВНИ НАБАВКИ
1. За претседател и членови на Kомисијата за жалби
по јавни набавки се имeнуваaт:
а) за претседател
- Кирил Каранфилов, дипломиран правник од
Скопје,
б) за членови:
- Ирена Шумкоски , дипломиран правник од
Скопје,
- Билјана Иванов, дипломиран правник од Скопје и
- Елита Шуки, дипломиран правник од Скопје.
2. Мандатот на претседателот и на членовите на
Државната комисија за жалби по јавни набавки од точката 1 на оваа одлука почнува да тече од 22 ноември
2018 година.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 - 6028/1
18 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

Стр. 6 - Бр. 191

3483.
Врз основа на членот 49 став (3) од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија" број 158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 18 октомври
2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕРИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За вицегувернери на Народната банка на Република Македонија, се именуваат:
- м-р Емилија Нацевска, советник на гувернерот на
Народната банка на Република Македонија за платни
системи и евроинтеграции и
- м-р Ана Митреска, директор во Дирекцијата за
монетарна политика и истражување во Народната банка на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ПАСИШТА – СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта –
Скопје, се разрешува:
- Живка Ѓуфтева
- Јасмина Пакашка.
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје, се
именуваат:
- Наташа Стојчевска
- Галаб Мартиновски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 9322/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3486.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претСОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
пријатија („Службен весник на Република Македонија“
Бр. 08-6034/1
Претседател на Собранието бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
18 октомври 2018 година
на Република Македонија, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на РепубСкопје
м-р Талат Џафери, с.р.
лика Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3484.
Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008,
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013,
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014,
88/2015, 192/2015, 06/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и
120/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВО ФАБРИКА
ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА „ВЕЛЕС“, ДООЕЛ – ВЕЛЕС
1. Орце Стефанов се отповикува од должноста член
на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински
возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес.
2. За член на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес, се избира Меџаит Муртезани.
3. Оваa одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 9329/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3485.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ
ШУМИ ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П. О. СКОПЈЕ
1. За член на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми“- П.О.
Скопје, се именува Розе Младеновска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 9323/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3487.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за
одржување и заштита на магистралните и регионалните
патишта „Македонијапат“ - Скопје, се разрешуваат:
- Горданa Стојановска
- Марјанчо Јорданов
- Стојанче Кировски
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2. За членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ Македонијапат“ - Скопје, се именуваат:
- Борче Ацовски
- Бојана Ацевска
- Гоце Нацев
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 9324/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3488.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ
„МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. СКОПЈЕ
1. Оливер Илиевски се разрешува од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјално
– финансиското работење на Јавното претпријатие за
стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ
ШУМИ”-П.О. Скопје.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ”-П.О. Скопје, се именува Борче
Ванчев.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9325/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3489.
Врз основа на член 14 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010,
104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015,
148/2015 и 64/2018), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
1. Николче Велјановски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Агенцијата за управување
со одземен имот.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, се именува Илијаз Синаноски.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9326/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3490.
Врз основа на член 5 од Законот за централен регистар („Службен весник на Република Македонија“
бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011,
43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015, 27/2016 и
83/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Никола Поповски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Централниот регистар на
Република Македонија.
2. За член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, се именува Бојан Блажевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9327/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3491.
Врз основа на член 8 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и
64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА
НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Пројка Станоеска се разрешува од должноста
вршител на должноста член на Управниот одбор на
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, се именува Мирјана Донева.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9328/1
9 октомври 2018 година
Скопје

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

__________
3492.
Врз основа на член 89 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000,
50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007,
102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012,
80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014, 56/2015,
129/2015, 147/2015, 154/2015, 27/2016, 119/2016, 21/2018 и
113/2018) Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈА ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1.Од должноста членови на Управниот одбор на
Агенција за вработување на Република Македонија, се
разрешуваат:
- Горан Георгиевски
- Вангел Андрески
- Миланчо Успрцов.
2. За членови на Управниот одбор на Агенција за
вработување на Република Македонија, се именуваат:
- Тони Демјанов
- Љупка Стојановска
- Андријана Мулачка.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9331/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3493.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА –
СКОПЈЕ

19 октомври 2018

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП
1. Љупка Јаневска се разрешува од должноста член
на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ –
Пробиштип се именува Панче Стоименовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9337/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3495.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС
„ЗЛЕТОВИЦА'' – ПРОБИШТИП

1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на ЈП
за стопанисување со пасишта – Скопје, се разрешуваат:
- Тања Илиоска
- Сашко Наумов.
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје, се именуваат:
- Тања Димитрова
- Лидија Митревска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за извршување на водостопански
дејности ХС „Злетовица'' – Пробиштип, се разрешуваат:
- Билјана Казанџиска
- Драгица Лазаревска.
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС
„Злетовица'' – Пробиштип, се именуваат:
- Анка Тодосиева
- Дарко Марковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-9336/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3494.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе

Бр. 24 – 9338/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3496.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе

19 октомври 2018

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ''СТРЕЖЕВО'' –
БИТОЛА
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие ''Стрежево'' – Битола се разрешуваат:
- Горан Козаров
- Соња Карапец.
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие ''Стрежево'' – Битола, се именуваат:
- Сребре Нечовски
- Петар Павловски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 9339/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3497.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавно претпријатие за државни патишта, се разрешуваат:
- Методија Тасевски
- Љупка Цикарска.
2. За членови на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта, се именуваат
- Аземина Уцкан
- Драган Георгиев.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 9340/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3498.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
1. Даниела Велковска се разрешува од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавно претпријатие за
државни патишта.
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2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта се именува Игор Ѓоргиевски
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9341/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3499.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА
1. Мирослав Лукиќ се разрешува од должноста член
на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, се именува Александар
Најдовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9342/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3500.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ –
КИЧЕВО
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“Кичево, се разрешуваат:
- Оливер Несторовски
- Роберт Наумовски.
2. За членови на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“-Кичево, се
именуваат:
- Стојан Мицкоски
- Марјана Андриеска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 9343/1
9 октомври 2018 година
Скопје

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

Стр. 10 - Бр. 191

3501.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“-ВЕЛЕС
1. Ристе Самарџиев се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес.
2. За член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес, се именува Гоце Трајковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 9344/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3502.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.
43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014,
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015,
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014,
196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА КАРДИОЛОГИЈА – СКОПЈЕ
1. Октај Максудов се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје, се именува Алмедина Шаќири.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9345/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3503.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА – СКОПЈЕ
1. Снежана Георѓиева се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје се именува Рашела Ристовска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9346/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3504.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА РАДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. Ангелина Бачанович се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија –
Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија
- Скопје се именува Марјана Ристеска Божиноски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9347/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3505.
Врз основа на член 108 став 11 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011,
53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013,
27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016,
53/2016 и 113/2018), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе

19 октомври 2018
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ФОРМИРАНАТА ЦЕНА НА ЛЕК

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
ОРГАН ЗА НАДЗОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА РЕСЕН

1. За членови на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек се
именуваат:
претставници од Министерството за здравство
-Ангелина Бачановиќ
-Весна Настеска- Недановска
претставник од Министерството за финансии
-Љубица Јовческа
претставници од Агенцијата за лекови и медицински средства
- Мерјем Хаџихамза
- Марија Трајчулески
претставници од Фондот за здравствено осигурување на Македонија
- Кристина Христова
- Бљерина Туши
четири стручни лица од различни области на медицината, фармацијата, економијата или правото
- Дејан Докиќ
- Зорица Наумовска
- Леонид Наков
- Неда Здравева.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Александар Јаневски се разрешува од должноста
член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална
работа Ресен, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-9350/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3506.
Врз основа на член 48 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар
на други правни лица („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008,
17/2011, 53/2011, 70/2013, 115/2014, 97/2015, 192/2015 и
53/2016), Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА
ЖАЛБИ
1. За член на Комисијата за жалби, се именува Тања Чачарова – Илиевска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9351/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3507.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2018
година, донесе

Бр. 24-9352/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3508.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014,
166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 9
октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ ВОСПИТНО ПОПРАВЕН
ДОМ ТЕТОВО
1. Бурим Максути се разрешува од должноста заменик на директорот на КПУ Воспитно поправен дом-Тетово, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9353/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3509.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
1. Влатко Бислимовски се рзрешува од должноста член
на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, поради постоење на состојба на судир на интереси.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-9354/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3510.
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за
заштита на природата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010,
47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014,
146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК ОД ОРГАНОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА
ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН
ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД
1. Даниела Рендеска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор- претставник од органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на заштита на природата на Јавната установа
Национален парк Галичица, Охрид, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9355/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3511.
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ СКОПЈЕ
1. Владимир Бислимовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-9357/1
9 октомври 2018 година
Скопје

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

3512.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018),Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
ОРГАН ЗА НАДЗОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА КРАТОВО
1. Иванка Митевска се разрешува од должноста
член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална
работа Кратово, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-9358/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3513.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВАЛАНДОВО
1. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Валандово,
се именува Роберт Марков.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-9360/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3514.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018
година, донесе

19 октомври 2018

Бр. 191 - Стр. 13

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИ

1. Влатко Илијевски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор-претставник од Советот на
општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална
работа Берово.
2. За член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за
социјална работа Берово, се именува Марија Наџинска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

1. Се утврдува престанок на мандатот на членовите
на Управниот одбор - претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом – Кавадарци, поради спојување на
ЈЗУ Општа болница Кавадарци и ЈЗУ Здравствен домКавадарци во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Кавадарци и тоа на:
- Димитар Алексов
- Цветанка Делова
- Родна Цуцулова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-9361/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3515.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018),Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
ОРГАН ЗА НАДЗОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ВАЛАНДОВО
1. Гордана Удовалиева се разрешува од должноста
член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална
работа Валандово.
2. За член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Валандово се именува Милица Стојанова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-9362/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3516.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе

Бр. 24-9363/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3517.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА
БОЛНИЦА-КАВАДАРЦИ
1. Се утврдува престанок на мандатот на членовите
на Управниот одбор - претставници на основачот на
ЈЗУ Општа болница – Кавадарци, поради спојување на
ЈЗУ Општа болница Кавадарци и ЈЗУ Здравствен домКавадарци во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Кавадарци и тоа на:
- Горан Белевски
- Лазар Грков
- Вуке Мелов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-9364/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3518.
Врз основа на член 9 од Законот за основање на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013,
41/2014 и 83/2018), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе

Стр. 14 - Бр. 191

19 октомври 2018

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ
ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА – „КОЗЛЕ“– СКОПЈЕ

1. Шофкет Хазари се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот, се именува Лиридона Беќири Лимани.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Стојанче Геровски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата
– „Козле“ - Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај
децата – „Козле“ - Скопје се именува Мемет Жаку.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-9365/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3519.
Врз основа на член 34 Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012,
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016
и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе

Бр. 24 – 9367/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3521.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на албанците бр. 0201 –
316/2 од 24 август 2018 година, со која за директор на
Институтот е избран д-р Скендер Асани, научен советник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9366/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3520.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА– СКОПЈЕ
1. Иванка Стојановска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија –
Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје се именува Александар Трајковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9368/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3522.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе

19 октомври 2018

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС
1. Александар Гулевски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Велес.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес, се именува Александар Синишиќ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9369/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3523.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.
43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014,
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015,
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА –
СКОПЈЕ
1. Билјана Додева се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Психијатриска болница – Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје се
именува Стојанче Младеновски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9370/1
Претседател на Владата
9 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3524.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН” - СКОПЈЕ
1. Васил Коцев се разрешува од должноста член на
Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” Скопје.

Бр. 191 - Стр. 15

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје, се именува Зорица
Мартиновска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9371/1
9 октомври 2018 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
3525.
Врз основа на член 46 став (6) од Законот за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
140/18) министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА ПРЕКРШОЦИТЕ
СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА СЕРИОЗНОСТ И НИВНАТА
ЗАЧЕСТЕНОСТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува категоризацијата
на прекршоците според степенот на сериозност и нивната зачестеност.
Член 2
Степенот на сериозност на прекршоците се утврдува врз основа сериозноста на ризикот утврден во член
46 став (2) од Законот за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај.
Член 3
Утврдувањето на зачестеноста на прекршоците се
врши според периодот на сторување на прекршокот (најмалку една година од датумот на контролата) и просечниот број на возачи кај превозникот во таа година.
Член 4
Просечниот број на прекршоци по возач годишно
кај еден превозник се добива со делење на вкупниот
број на сите прекршоци со ист степен на сериозност со
просечниот број на возачи вработени во текот на годината, така што се добива максималната граница за утврдување на зачестеноста на прекршоците над која
прекршоците се сметаат со повисок степен на сериозност.
Член 5
Категоризацијата на прекршоците според нивната
сериозност е дадена во Прилог кој е составен дел од
овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-10841
19 октомври 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3526.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на
3 oктомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 252 став 2 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015,
226/2015, 55/2016 и 83/2018).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по поднесената иницијатива од Стамен Филипов од Скопје со
Решение У.бр.138/2017 од 27 јуни 2018 година, поведе
постапка за оценување на уставноста на член 252 став
2 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015, 226/2015, 55/2016 и 83/2018).
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од Законот со Уставот на Република
Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека според член 252
став 2 алинеја 1 од оспорениот закон Министерството
за внатрешни работи со решение ќе му ја одземе лиценцата на испитниот центар, ако финансиските обврски утврдени со овој закон не ги намирува со уплати
на сметки на надлежните институции.
5. Според членот 32 од Уставот, секој има право на
работа, слободен избор на вработување, заштита при
работењето и материјална обезбеденост за време на
привремена невработеност (став 1). Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место (став 2).
Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа
данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.
Со изнесените уставни одредби Уставот го гарантира правото на работа, слободниот избор на вработување и го промовира принципот за достапност секому,
под еднакви услови на секое работно место. Исто така,
граѓаните се должни да плаќаат данок, при што, начинот на плаќање се уредува со закон.
Имајќи ја предвид одредбата од членот 33 од Уставот произлегува дека секој има уставна обврска да ги
намирува јавните давачки и дека во рамките на начинот на плаќање на јавните давачки постојат законски
механизми за нивно исполнување.
Според Судот, а поаѓајќи од наведените уставни одредби, содржината на оспорениот член 252 од Законот,
како и наводите од иницијативата, пропишувањето на
условот министерот за внатрешни работи со решение
да му ја одземе лиценцата на испитниот центар ако финансиските обврски утврдени со овој закон не ги намирува со уплати на сметки на надлежните институции,
излегува надвор од соодветните законски механизми.
Тоа доведува до состојба исполнувањето на обврската
на лицето од одреден статус да влијае на остварувањето на право од друг статус што е уставно недопуштено,
а секако тоа води кон стеснување на обемот на правото
на работа и достапноста на секое работно место секому
под еднакви услови.

Судот оцени дека оспорената одредба не го задоволува критериумот на јасна и прецизна норма како нужен елемент за обезбедување на владеењето на правото. Ова, затоа што без прецизирање што се подразбира под “финансиските обврски”, односно без конкретно определување кои се тие финансиски давачки предвидени со закон чие неплаќање повлекува исклучително строга санкција- одземање на лиценца, остава простор за арбитрарност во примената на одредбата, што е
недозволиво. Ова, поради тоа што наведената уставна
норма не дава уставен основ законодавецот да регулира по сила на закон ограничување на сопственоста, односно вршење на дејноста за која испитниот центар е
регистриран, а со тоа се ограничува и правото на располагање со сопствениот приватен капитал која како
институт во себе ја содржи диспозицијата на сопственикот. Имено, лиценцата е исправа со која се дава овластување од надлежен државен орган со која се докажува дека се исполнети одредени пропишани услови за
стручна оспособеност и овластување за извршување
одредени работи. Токму поради тоа, и оспорената одредба треба да содржи јасни и прецизни причини поради кои на испитниот центар како правно лице би му се
одземала лиценцата за работа. Создадената норма, според Судот, треба да биде лесно разбирлива и за оној
што ја креирал, но и за оние што ја применуваат и оние
на кои се однесува.
Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека оспорената законска одредба на членот 252 став 2 алинеја 1,
не е во согласност со членовите од Уставот на кои се
укажува во иницијативата.
6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер
Ајдари, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 138/2017
3 октомври 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
__________

3527.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницатa одржана
на 3 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВААТ Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност на штети предизвикани на трети лица во целина, донесена од Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност на 6 мај 2006 година и Тарифата
за изменување и дополнување на Тарифата на премии
за осигурување на сопствениците на моторни возила
од одговорност на штети предизвикани на трети лица
донесена од Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност на 14 јули 2017 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.144/2017).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесената иницијатива на Асоцијацијата на здруженија на работодавачи на трговски друштва за превоз
на патници на Република Македонија-Исток, преку
претседателот Горан Трпковски Скопје, со Решение
У.бр.156/2017 година од 11 јуни 2018 година, поведе
постапка за оценување на уставноста и законитоста на
тарифите означени во точката 1 од оваа одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласност на наведените тарифи со Уставот на Република Македонија и
Законот за задолжително осигурување во сообраќајот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
88/2005, 70/2006, 81/2008, 47/2011, 135/2011, 112/2014
и 145/2015).
4. Судот на седницата утврди дека врз основа на
член 45 став 1 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2005), Комисијата за осигурување од
автомобилска одговорност, на седницата одржана на
06.05.2006 година, ја донела ТАРИФАТА на премии за
осигурување на соопствениците на моторни возила од
одговорност за штети предизвикани на трети лица.
I. ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ
Примена на тарифата
Член 1
Оваа тарифа се применува на осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети
причинети на трети лица во согласност со Законот за
задолжително осигурување во сообраќајот и Условите
на осигурување од автомобилска одговорност.
Моторните возила кои се предмет на оваа тарифа се
распоредени во следните тарифни групи:
1. Тарифна група 1 - Патнички возила;
2. Тарифна група 2 - Товарни возила;
3. Тарифна група 3 – Автобуси;
4. Тарифна група 4 – Влечни возила;
5. Тарифна група 5 – Специјални возила;
6. Тарифна група 6 – Моторцикли;
7. Тарифна група 7 – Приклучни возила;
8. Тарифна група 8 – Моторни возила со странска
регистрација;
9. Тарифна група 9 – Работни возила;
Тарифните групи се составен дел на оваа тарифа и
истите се дадени во прилог на Тарифата.
Значење на одделни изрази
Член 2
Одделни изрази употребени во оваа тарифа го имаат следново значење:
(1) патнички автомобил е моторно возило наменето
за превоз на лица кое покрај седиштето за возачот има
најмногу 8 седишта и чија носивост изнесува најмногу
250 кг.
(2) товарно возило е моторно возило наменето за
превоз на предмети со носивост преку 250 кг;
(3) комбинирано возило е моторно возило наменето за превоз на лица и предмети, чија носивост е најмногу до 3500 кгр и истото се осигурува според намената, односно според податоците во сообраќајната дозвола;
(4) Комби возило е моторно возило наменето за
превоз на лица и предмети и истото се осигурува според намената, односно според податоците во сообраќајната дозвола при што:
- комби товарно, спаѓа во групата на товарни возила,

- комби патничко, спаѓа во групата на патнички возила,
(5) такси е патничко возило или товарно возило кое
е регистрирано за јавен превоз и има ознака TAXI;
(6) автобус е моторно возило наменето за превоз на
лица кое покрај седиштето за возачот има повеќе од 8
седишта;
(7) хотелски автобус е автобус кој се употребува исклучиво за превоз на гости на хотелот и нивниот багаж
од/до железничка или автобуска станица, аеродром,
пристаништа и излетнички места;
(8) автобус за работни и други организации е автобус кој служи исклучиво за превоз на членови на работни, општествени или спортски организации. Овде
спаѓаат школски и полициски автобуси и автобусите
кои служат за превоз на болни без лежаи;
(9) трактор е возило на моторен погон, конструирано да влече, притиска или носи орудија односно да служи за погон на такви орудија или за влечење на приклучни возила;
(10) моторцикл е моторно возило на две тркала, со
бочна приколка или без неа, или моторно возило на три
тркала ако неговата тежина не преминува 400 кг;
(11) велосипед со мотор е возило на моторен погон
со две или три тркала чија зафатнина на моторот не
преминува 50см3 и кое на рамен пат не може да развие
брзина поголема од 50 км на час;
(12) приколка - приклучно возило наменето да го
влече возило на моторен погон;
(13) полуприколка е приклучно возило без предни
осовини конструирано така што со своите предни делови се наслонува на влечно моторно возило. Полуприколката со седлестиот влекач не прави целина.
II. ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ПРЕМИЈАТА
Премија
Член 3
Премијата за осигурување која ја плаќа договорувачот на осигурувањето - бруто премија се состои од техничка премија и дел на премија за вршење на дејноста
на осигурувањето.
Техничката премија покрај дел од премијата наменет за исполнување на обврските од договорите за осигурување - ризико премија содржи и дел за оптеретување за сигурност.
Делот на премија за вршење на дејноста на осигурување не може да изнесува помалку од 15% од техничката премија и во него се вклучени издвојувањата на
друштвата по однос на Законот за безбедност во сообраќајот, Закон за пожарникарство и др.). Делот на премија за вршење на дејноста на осигурување се додава
на техничката премија, за сите Тарифни групи како и
внатре во Тарифните групи. Делот на премија за вршење на дејноста на осигурување се утврдува со посебна
одлука на Друштвото за осигурување.
Согласно одлуката на Владата на Република Македонија за утврдување на минимална и максимална
стапка на техничка премија бр. 19-2573/1 од 7.6.2006
година, со оваа тарифа се утврдува висината на техничката премија по тарифни групи, искажана во процент
од минималната односно максималната стапка на техничка премија за основен премиски степен 10 (премија
без бонус и малус), искажана во денари.
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Не може да се пресметува премија за траење
на осигурувањето подолго од една година

Критериуми за утврдување на висината на
премијата
Член 4
Премијата се утврдува врз основ на:
- Видот и намената на возилото;
- Техничките карактеристики на возилото (сила на
моторот, носивост, работна зафатнина, број на регистрирани места и сл.);
- Видот на осигурувањето;
- Возраста на осигуреникот;
- Висината на осигурителното покритие;
- Бројот на пријавени штети во минатиот осигурителен период;
- Траењето на осигурувањето;
Други основи што се утврдени со оваа тарифа.
Време за кое се пресметува премија
Член 5
Премијата, доплатоците и попустите утврдени во
оваа тарифа се однесуваат за траење на договорот за
осигурување од една година, доколку поинаку не е договорено.
Ако се договори осигурувањето да трае пократко од
една година, премијата за осигурување изнесува:
до 7 дена
до 15 дена

10% од годишната бруто
премија
15% од годишната бруто
премија

до 30 дена

20% од годишната бруто
премија

до 60 дена

30% од годишната бруто
премија

до 90 дена

40% од годишната бруто
премија

до 120 дена

50% од годишната бруто
премија

до 150 дена

60% од годишната бруто
премија

до 180 дена

70% од годишната бруто
премија

до 210 дена

80% од годишната бруто
премија

до 240 дена

90% од годишната бруто
премија

преку 240 дена

100% од годишната бруто
премија

По исклучок, заради усогласување на траењето на
осигурувањето со датумот на регистрација, премијата
се пресметува сразмерно со временскиот период (по
принципот про рата темпорис), односно не се пресметува по табелата за краткорочно осигурување.

Возила со посебни регистарски ознаки

се:

Член 6
Возилата со посебни регистарски ознаки како што

- возилата на дипломатски и конзуларни претставништва, мисии на странски држави, претставници на
меѓународни организации и други претставништва на
странски;
- возилата на армијата и
- возилата на Министерството за внатрешни работи
и други возила со посебна регистрација, се сметаат
за домашни моторни возила.
III. УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ВО
ЗАВИСНОСТ ОД ОСТВАРЕН ШТЕТЕН НАСТАН
Бонус-малус систем
Член 7
Одредбите од оваа глава се однесуваат на осигурувањето на сопствениците на моторните возила опфатени со сите тарифни групи од оваа тарифа (Прилог – Табели на премија за осигурување од автомобилска одговорност по тарифни групи), освен на осигурувањето од
автомобилска одговорност на сопствениците на странски моторни возила опфатени со тарифна група 8 и посебните видови на осигурувања од глава VIII на оваа
тарифа.
Кога договорувачот на осигурувањето склучува договор за осигурување по прв пат, истиот плаќа премија
според основниот премиски степен - 10.
Договорувачот на осигурувањето преминува во нов
премиски степен во зависност од тоа дали во изминатиот период на осигурување по неговиот договор за осигурување било пријавена штета. Во случај на промена
на друштвото за осигурување на договорувачот на осигурувањето му се признава премискиот степен врз основа на порано склучениот договор за осигурување како и со увид во Централната евиденција за штети при
Националното биро за осигурување.
На договорувачот на осигурувањето - осигуреникот
кај кого во последниот период на осигурување по неговиот договор за осигурување не било пријавена штета,
за следниот период на осигурување му се одобрува попуст на премијата, односно премин за еден премиски
степен пониско во однос на премискиот степен во кој
се наоѓал во претходниот период на осигурување. Најповолен премиски степен е 1.
За секоја пријавена штета во последниот период на
осигурување по договорот за осигурување, договорувачот на осигурувањето преминува еден премиски степен
повисоко во однос на премискиот степен во кој се наоѓал во претходниот период на осигурување.Најнеповолен премиски степен е 18 (оспорен член 7 став 5), од
Тарифата од 2006 година,при што овој член има претрпено промени во 2017 година.
Премиските степени и премијата во % од премијата
за основниот премиски степен 10 (100% премија во табелите по одделни тарифни групи) се следните:
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СТЕПЕНИ НА БОНУС-МАЛУС
степен

% од премијата за
основениот степен 10

18.

175

17.

165

16.

155

15.

145

14.

135

13.

125

12.

115

11.

105

10.

100

9.

95

8.

90

7.

80

6.

75

5.

70

4.

65

3.

60

2.

55

1.

50

Во случај кога договорувачот на осигурувањето
презентира доказ дека не бил виновен за причинување
на штетата во периодот кога му бил пресметан малус
(врз основа на пријавена штета), истиот има право на
поврат на премија еднаков на разликата меѓу премијата
без малус и премијата со малус.
Други одредби за бонус и малус
Член 8
На договорувачот на осигурувањето кој во континуитет имал склучено осигурување за шест или повеќе
моторни возила и кај кого меродавниот технички резултат (однос меѓу ликвидирани и резервирани штети и
полисирана техничка премија) во изминатите три години на осигурување изнесува помалку од 80%, му се
одобрува попуст на премијата за следниот период на
осигурување во висина од една половина (50%) од разликата помеѓу 80% и процентот на остварениот технички резултат.
На договорувачот на осигурувањето кој имал склучено осигурување до 5 моторни возила ако во изминатата година на осигурување биле пријавени две или повеќе штети за возилата со кои е причинета штета, односно за возилото што е заменето му се пресметува
доплатна премија за следната година и тоа:
- 50% за пријавени две штети;
- 80% за пријавени три штети;
- 200% за пријавени четири и повеќе штети.

На договорувачот на осигурувањето осигуреникот
кој имал склучено осигурување за шест или повеќе возила и кај кого меродавниот технички резултат во изминатата година на осигурување изнесува повеќе од
120% за следниот период на осигуреникот му се
пресметува доплаток (малус) на премијата во висина
од една половина од разликата меѓу процентот на остварен меродавен технички резултат и 120%, при што
доплатокот не може да изнесува повеќе од 100% од основната премија ,согласно формулата.(оспорен член 8
став 3) од измените на Тарифата од 2017 година.
Ако договорувачот на осигурувањето склучил договор за осигурување со времетраење пократко од една
година, ова осигурување не се зема како основа за намалување на премискиот степен во следниот период на
осигурување, без оглед дали по неговиот договор за
осигурување не било пријавена штета во периодот на
осигурување. Во случај на пријавена штета, осигурувањето се зема како основа за зголемување на премискиот степен.
Во случај на промена на сопственоста на возилото,
правото на бонус, односно обврската за плаќање на малус не се пренесува на новиот сопственик.
Ако во периодот на користење на правото на попуст, осигуреникот го отуѓи или одјави возилото кај
надлежен орган, стекнатото право на попуст се пренесува и на новото возило, под услов возилото да е од иста тарифна група и по полисата на одјавеното, односно
отуѓеното возило да не е пријавена штета.
Ако сопственикот по уништување на возилото, во
рок од една година склучи договор за осигурување за
возило од иста тарифна група, стекнатото право на бонус, односно обврската за плаќање на малус се пренесува на новиот договор за осигурување.
При утврдувањето на меродавниот технички резултат се применуваат и следните одредби:
На возилата што договорувачот на осигурување –
осигуреникот, ги набавил во тековната година на осигурување не се пренесува бонусот или малусот, се до
наредната година на осигурување кога и на тие возила
ќе започне да се применува бонусот или малусот како
за останатите возила од флотата (оспорен член 8 став 8
алинеја 1),од измените на Тарифата од 2017 година.
Одредбите за утврдување на премијата во зависност
од техничкиот резултат се применуваат само на договорувачот на осигурување која на 31.12 од претходната
година имал склучено осигурување на повеќе од 5 возила;
- Осигурувачот и договарувачот на осигурување
имаат право да побараат повторна пресметка на бонусот, односно малусот, ако дополнително се увиди дека
во пресметката не се земени оштетни барања што се
основани, односно биле земени барања кои не биле основани.
IV. УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ВО ЗАВИСНОСТ
ОД ВОЗРАСТА НА ДОГОВОРУВАЧОТ НА
ОСИГУРУВАЊЕТО
Возраст на договорувачот
Член 9
На договорувачот на осигурувањето кој во моментот на склучување на договорот за осигурување нема
наполнето 22, односно 26 години или има наполнето 70
години му се пресметува доплаток на премија во % од
премијата за основниот степен 10 (100% премија во табелите по одделни тарифни групи), намалена за бонусот односно зголемена за малусот и тоа:
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Возраст на договорувачот
до 22 години

Доплаток на премија
15%

од 22 до 26 години

10%

над 70 години

15%

V. ОБЕМ НА ОСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ
Осигурително покритие во странство
Член 10
Ако е платена доплатна премија и за соодветното
моторно возило е издадена зелена карта, во договорот
за осигурување се обезбедува осигурително покритие
за штети причинети во земјите членки на системот на
зелена карта за времетраењето на важноста на зелената
карта во висина на минималните осигурени суми во посетената земја, освен ако покритието од полисата за
осигурување е поповолно за осигуреникот.
Учество во автотрки
Член 11
За проширување на обемот на покритие за учество
на возилото во трки, вежби за трки, за брзински возења, се пресметува доплаток на премија во % од премијата за основниот степен 10 (100% премија во табелите по одделни тарифни групи), и тоа:
- 100% за учество на возилата во едно натпреварување;
- 500% без оглед на бројот на трките во текот на
траењето на осигурувањето.
VI. ВИСИНА НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ
Висина на осигурителното покритие
Член 12
Премијата за осигурување што е утврдена во табелите по одредени тарифни групи обезбедува осигурително покритие во висина на минималните суми на
осигурување согласно Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.
За зголемување на осигурителното покритие на барање на договорувачот на осигурувањето или по сила
на закон, со договорот за осигурување од автомобиласка одговорност може да се договори повисока обврска
на друштвото за осигурување од минималните суми на
осигурување предвидени со Законот, и тоа:
- за 50% поголема сума на осигурување од минималната, со поголема премија од 5%;
- за 100% поголема сума на осигурување од минималната, со поголема премија од 10%;
- за 200% поголема сума на осигурување од минималната, со поголема премија од 15%;
- за 300% поголема сума на осигурување од минималната, со поголема премија од 20%;
- за 700% поголема сума на осигурување од минималната, со поголема премија од 35%.
VII. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ
Пресметување на доплатоци и попусти
Член 13
Сите доплатоци и попусти предвидени во оваа тарифа се пресметуваат на премијата за осигурување.
Ако за осигурување на едно возило предвиден е само еден доплаток или попуст, истиот се пресметува на
премијата за осигурување наведена во соодветната тарифна група од глава IX на оваа тарифа.

Ако за осигурување на едно возило предвидени се
неколку доплатоци или поусти, тогаш првиот доплаток
или попуст се пресметува на начин утврден во претходниот став, а следните доплатоци и попусти се
пресметуваат верижно т.е на премијата за осигурување
зголемена или намалена за претходниот доплаток или
попуст.
Во договорот за осигурување задолжително се наведуваат сите пресметани доплатоци или попусти.
Други одредби за примена на Тарифата
Член 14
За утврдување на основните податоци за возилото
(вид, марка, тип, изведба, намена, запремнина на моторот, број на места, носивост и др.) меродавна е сообраќајната дозвола, односно потврдата за регистрација.
Ако за возилото кое се осигурува се уште не е издадена сообраќајна дозвола, односно потврда за регистрација тогаш меродавни се податоците од производителот на возилото или друг меродавен доказ.
Ако сообраќајната дозвола или другите документи
дозволуваат повеќекратна можност за користење на возилото, се применува најголемата премија.
За возилата кои во текот на едногодишниот период
на осигурување поради својата намена се употребуваат
само кусо време (пр. комбајни, возила за чистење снег,
моторни санки и сл.) годишната премија, прикажана во
оваа тарифа е неделива т.е. не може да се договори
осигурување со основна премија помала од премијата
за една година.
Ако возилото се одјави кај надлежен орган, осигурувањето се прекинува и се враќа неискористениот дел
од премијата (про рата темпорис), ако во тој период не
е пријавена штета.
Во случај на промена на намената на возилото во
текот на траењето на осигурувањето се пресметува разлика помеѓу премијата за новата намена на возилото и
порано пресметаната премија (про рата темпорис).
За случаите кои не се предвидени со оваа тарифа,
премијата ја утврдува Комисијата за осигурување од
автомобилска одговорност.
Националното биро за осигурување води регистар
на штети и ги ажурира податоците од Централната евиденција на штети.
VIII. ПОСЕБНИ ВИДОВИ ОСИГУРУВАЊА
Општи одредби
Член 15
Покрај основниот вид на осигурување од автомобилска одговорност можат да се договорат и посебни
видови осигурувања и тоа:
а) осигурување на возила за време на пробни возења и престој во складишта;
б) осигурување на возила за време на доопремување на сопствени оски (пер акс);
ц) осигурување на моторни возила со пробни таблици;
д) осигурување на возила за време на мобилизација
од страна на властите и за време на разни самозаштитни акции.
На посебните видови осигурувања не се применуваат одредбите за примена на табелата за пресметка на
премијата за краткорочно осигурување и за начинот на
пресметка про рата темпорис за бонус и малус и за
приширување на обемот на покритие по оваа тарифа.
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Осигурување на возила за време на пробни возења и
возења и престој во складишта
Член 16
За осигурување на нови и половни возила во трговските организации, за време на пробни возења заради
предавање и возење во складишта и за време на престој
во складиштата од автоодгорорност, премијата за секое
возило изнесува 2% од годишната премија за соодветното возило.
При склучување на договор за осигурување од
претходниот став премијата се одредува според бројот
на возилата од планот на набавка и продавање на моторни возила. Висината на премијата се одредува според постигнатата просечна премија за едно возило во
минатата година, според просечната премија за возилото според планот на производството, односно набавката и продажбата ќе преовладува. Конечната пресметка
на премијата се врши по истекот на тековната година
на траење на осигурувањето на основа на вистински
произведените, односно набавени и продадени возила.
Договор за осигурување може да се склучи само за
сите возила на пробни возења или во складишта.
Осигурување на возила за време на доставување на
сопствени оски
Член 17
За осигурување на нови моторни возила за време на
нивно доставување на сопствени оски во континуитет
од местото на набавка, од граничен премин на РМ и сл.
до складиште на трговски организации или од складиште до складиште, или од складиште до местото на
живеење на купувачот од автоодговорност премијата за
секое возило за одделна релација (растојание помеѓу
две места) изнесува:
(а) 1% од годишната премија на соодвеното возило
ако доставувањето се врши во истото место во кое возилото е ускладиштено;
(б) 2% од годишната премија за соодветното возило, ако доставувањето се врши на релација вон местото на ускладиштување на возилото.
Осигурување на моторни возила со пробни таблици
Член 18
За поединечното осигурување на моторни возила со
пробни таблици од автоодговорност. премијата изнесува:
(а) за траење на осигурувањето до 5 дена
- патнички автомобили, 2 % од годишната премија;
- влечни возила. моторцикли. Приколки, 1% од годишната премија;
- останати видови возила, 5.0 % од годишната премија.
(б) за секој понатамошен ден на траење на осигурувањето премијата се зголемува за 5 % од премијата од
точка а) погоре.
IX. МЕЃУНАРОДНА КАРТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
Одредби за зелена карта
Член 19
За патување на осигуреници на моторни возила во
земјите членки на системот на меѓународната зелена
карта, кои регистарската таблица не е доказ за постоење на осигурување од автоодговорност, се издава меѓународна зелена карта како доказ за постоење на тоа
осигурување.
Оваа карта се издава исклучиво за возила со македонски регистарски таблици.
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За издавање на зелена карта се наплатува премија
со посебна одлука која ја носи Националното биро за
осигурување.
Примена на Тарифата
Член 20
Оваа тарифа ќе се применува со денот на влегување
во сила на Одлуката за утврдување минимална и максимална стапка на техничка премија на Владата на Република Македонија.
Составен дел на оспорената тарифа се и табелите на
премии на осигурување од автомобилска одговорност
по тарифни групи утврдени во членот 1 од Тарифата.
Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност во јуни 2006 година донела и Упатство за примена на Тарифата на премии на осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети
предизвикани од трети лица.
Врз основа на членот 46 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на
Република Македонија“ бр 88/2005), Владата на Република Македонија, на предлог на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност на седницата одржана на 07.06 2006 година, донела ОДЛУКА за утврдување на минималната и максималната стапка на
техничката премија за осигурување од автомобилска
одговорност за 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/2006).
Во членот 1 од Одлуката е предвидено дека со оваа
одлука се утврдува минималната и максималната стапка на техничка премија за осигурување од автомобилска одговорност за 2006 година.
Минималната стапка на техничка премија изнесува
5.350 денари.
Максималната стапка на техничката премија изнесува 5.600 денари.
Во членот 2 од Одлуката е предвидено дека минималната односно максималната стапка на техничка
премија се однесува на основниот премиски степен 10
( премија без бонус и малус) од Тарифата на премии за
осигурување на сопствениците на моторни возила од
автомобилска одговорност за штети предизвикани на
трети лица.
Според член 3 од Одлуката, оваа одлука влегува во
сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.
Владата на Република Македонија, врз основа на
членот 46 од Законот за задолжително осигурување во
сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2005, 70/2006, и 81/2008 ) на 9.9.2008 година, донела ОДЛУКА за утврдување на минималната
и максималната стапка на техничката премија за осигурување од автомобилска одговорност за 2008 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
115/2008).
Во членот 1 од Одлуката е предвидено дека со оваа
одлука се утврдува минималната и максималната стапка на техничка премија за осигурување од автомобилска одговорност за 2008 година.
Минималната стапка на техничка премија изнесува
3.745 денари.
Максималната стапка на техничката премија изнесува 3.920 денари.
Во членот 2 од Одлуката е предвидено дека минималната односно максималната стапка на техничка
премија се однесува на основниот премиски степен 10
( премија без бонус и малус) од Тарифата на премии за
осигурување на сопствениците на моторни возила од
автомобилска одговорност за штети предизвикани на
трети лица.
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Според член 3 од Одлуката, оваа одлука влегува во
сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.
5. Судот исто така утврди дека на 14 јули 2017 година, КОМИСИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ, а врз основа на член 45
став (1) од Законот за задолжително осигурување во
сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/05, 70/06, 81/08, 47/11, 135/11, 112/14 и
145/15), донела Т А Р И Ф А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ПРЕМИИ ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ
ПРЕДИЗВИКАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Член 1
Во Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети
предизвикани на трети лица, во членот 1 во став (1) по
зборот „моторни“ се додаваат зборовите: „и приклучни“.
Во ставот (2) по зборот „моторните“ се додаваат
зборовите: „и приклучните“.
Член 2
Во членот 3 во став (1) зборовите: „бруто премија“
се заменуваат со зборовите: „осигуреникот, e бруто
премија која“.
Во ставот (4) зборовите: „бр. 19-2573/1 од 7.6.2006
година“ се заменуваат со зборовите: „објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ бр.
115/2008 на 12.9.2008 година,“.
Член 3
Во членот 6 во став (1) зборот „Возилата“ се заменува со зборовите: „Домашни моторни возила се и возилата“.
Во ставот (1) во алинеја 2 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка, а на крај од алинеја 3 се додава
точка и запирка и сврзникот „и“.
Во ставот (1) по алинејата 3 се додава нова алинеја
4 која гласи: „други возила со посебна регистрација, се
сметаат за домашни моторни возила“. На крајот од став
(1) зборовите: „и други возила со посебна регистрација, се сметаат за домашни моторни возила“ се бришат.
Член 4
Во членот 7 во став (1) зборот „моторните“ се заменува со зборовите: „моторни и приклучни“, а зборовите: „опфатени со глава X на“ се заменуваат со зборовите: „предвидени со“.
Во ставот (2) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“.
Во ставот (3) во првата реченица по зборовите:
„Договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „осигуреникот“, а во втората реченица по зборовите:
„договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „осигуреникот“
Во ставот (5) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“, а зборот „степени“ се заменува со зборот „степен“. По првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Во
случај на повеќе пријавени штети во рамки на еден
штетен настан (сообраќајна незгода), истите се сметаат
како една пријавена штета“.
Во ставот (7) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“.
По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:
„Правото на користење бонус или обврската за плаќање малус припаѓа на осигуреникот (сопственикот) на
моторното или приклучното возило. Во случај кога за
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моторното или приклучното возило е склучен посебен
договор за користење (лизинг), правото на користење
бонус или обврската за плаќање малус припаѓа на корисникот на моторното или приклучното возило. Правото на користење бонус или обврската за плаќање малус се однесува и на корисници кои имаат склучено договори за користење (лизинг) на шест или повеќе возила.
Член 5
Во член 8 став (1) се менува и гласи: „На договорувачот на осигурувањето – осигуреникот кој во континуитет имал склучено осигурување за шест или повеќе
моторни возила и кај кого меродавни- от технички резултат во изминатите три години на осигурување изнесува помалку од 80%, за следниот период на осигурување му се одобрува попуст (бонус) на премијата во
висина од една половина од разликата меѓу 80% и процентот на остварен меродавен технички резултат, согласно предвидена формула.
П – Премија за следниот период на осигурување,
ОП – Основна премија, и
МТР – Меродавен технички резултат (во %).“
Ставот (3) се менува и гласи:
„На договорувачот на осигурувањето – осигуреникот кој имал склучено осигурување за шест или повеќе
моторни возила и кај кого меродавниот технички резултат во изминатата година на осигурување изнесува
повеќе од 120%, за следниот период на осигурување му
се пресметува доплаток (малус) на премијата во висина
од една половина од разликата меѓу процентот на остварен меродавен технички резултат и 120%, при што
доплатокот не може да изнесува повеќе од 100% од основната премија, согласно предвидена формула.
П – Премија за следниот период на осигурување,
ОП – Основна премија, и
МТР – Меродавен технички резултат (во %).“
Во ставот (4) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“.
Во ставот (8) алинеја 1 се менува и гласи: „На возилата што договорувачот на осигурување – осигуреникот, ги набавил во тековната година на осигурување не
се пренесува бонусот или малусот, се до наредната година на осигурување кога и на тие возила ќе започне да
се пресметува бонусот или малусот како за останатите
возила од флотата.“
Во алинеја 2 зборот „која“ се заменува со зборовите: „- осигуреникот, кој“, а зборовите: „на повеќе од
5 возила“ се заменуваат со зборовите: „за шест или повеќе возила“.
Во алинеја 3 зборовите: „договарувачот на осигурувањето“ се заменуваат со зборовите: „договорувачот на
осигурувањето – осигуреникот“.
Член 6
Се додава нов член 8-а кој гласи:
„Меродавниот технички резултат се пресметува
според формула каде:
МТР – Меродавен технички резултат (во %),
ЛШ – Износ на ликвидирани штети во пресметковниот период,
РКПП – Резерва за пријавени штети на крајот од
пресметковниот период,
РППП – Резерва за пријавени штети на почетокот
од пресметковниот период, и
ПТП – Полисирана техничка премија за сите возила
од флотата во пресметковниот период.“
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Член 7
Во насловот на делот V зборовите: „ДОГОВОРУВАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО“ се заменуват со зборот „ОСИГУРЕНИКОТ“.
Член 8
Во насловот на членот 9 зборот „договорувачот“ се
заменува со зборот „осигуреникот“.
Во членот 9 зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се заменуваат со зборот „осигуреникот“.
Во табелата зборот „договорувачот“ се заменува со
зборот „осигуреникот“.
Член 9
Во делот VII. ВИСИНА НА ОСИГУРИТЕЛНОТО
ПОКРИТИЕ, во член 12 став (2) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“.
Член 10
Членот 12 Пресметување на доплатоци и попусти
станува член 12-а.
Член 11
Во членот 18 став (3) зборовите: ,,Националното
биро за осигурување“ се заменуваат со зборовите:
,,Владата на Република Македонија“.
Член 12
Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
6. Според член 8 став 1 алинеи 1, 3, 4 и 11 од Уставот на Република Македонија основните слободи и
права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото, поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска и почитувањето на општо прифатените
норми на меѓународното право се темелни вредности
на уставниот поредок на Република Македонија.
Во членот 51 од Уставот е предвидено дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и
со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Според член 52 од Уставот, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Законите и
другите прописи се објавуваат во „Службен весник на
Република Македонија“ најдоцна во рок од седум дена
од денот на нивното донесување. Законите влегуваат
во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а
по исклучок тоа го утврдува Собранието, со денот на
објавувањето. Законите и другите прописи не можат да
имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи
кога тоа е поповолно за граѓаните.
Во согласност со членот 88 од Уставот, Владата на
Република Македонија е носител на извршната власт
(став 1). Своите права и должности Владата ги врши
врз основа и во рамките на Уставот и законите (став 2).
Според член 91 од Уставот и Амандманот XXIV со
кој се заменува алинејата 12 на членот 91 од Уставот,
Владата на Република Македонија:
- ја утврдува политиката на извршувањето на законите и другите прописи на Собранието и е одговорна
за нивното извршување;
- предлага закони, републички буџет и други прописи што ги донесува Собранието;
- предлага просторен план на Републиката;
- предлага одлука за резервите на Републиката и се
грижи за нивно извршување;
- донесува уредби и други прописи за извршување
на законите;
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- утврдува начела за внатрешна организација и за
работа на министерствата и другите органи на управата, ја насочува и врши надзор над нивната работа;
- дава мислење за предлозите на закони и други
прописи кои на Собранието му ги поднесуваат други
овластени предлагачи;
- одлучува за признавање на држави и влади;
- воспоставува дипломатски и конзуларни односи
со други држави;
- донесува одлуки за отворање на дипломатско-конзуларни претставништва во странство;
- предлага именување амбасадори и пратеници на
Република Македонија во странство и именува шефови
на конзуларни претставништва;
- предлага Јавен обвинител на Република Македонија по претходно мислење од Советот на јавни обвинители;
- врши именувања и разрешувања на носители на
јавни и други функции утврдени со Уставот и со закон
и
- врши други работи утврдени со Уставот и со закон.
Според член 110 став 1 алинеја 2 од Уставот,
Уставниот суд на Република Македонија одлучува за
согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите.
Според член 112 став 2 од Уставот, Уставниот суд
на Република Македонија ќе укине или поништи друг
пропис или општ акт, колективен договор, статут или
програма на политичка партија или здружение, ако утврди дека тие не се во согласност со Уставот или со закон.
Согласно член 12 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија, секој може да поднесе иницијатива за поведување на постапка за оценување на
уставноста на закон и уставноста и законитоста на пропис или друг општ акт.
6.Според член 1 од Законот за задолжително осигурувањево сообраќајот („ Службен весник на Република
Македонија“ бр. 88/2005, 70/2006, 81/2008, 47/2011,
135/2011, 112/2014 и 145/2015), со овој закон се уредува задолжителното осигурување на: а) патници во јавен
превоз од последици на несреќен случај - незгода; б)
сопственици, односно корисници на моторни и приклучни возила; в) сопственици, односно корисници на
воздухоплови и г) сопственици, односно корисници на
бродови, односно чамци на моторен погон, од одговорност за штети предизвикани на трети лица во сообраќајот и други прашања од значење за задолжителното
осигурување во сообраќајот.
Во членот 3 поднасловот „Договор за задолжително
осигурување“ од Законот е предвидено дека:
(1) Сопствениците на превозни средства се должни
пред да го пуштат превозното средство во сообраќај да
склучат договор за задолжително осигурување со
друштво за осигурување кое има дозвола за вршење на
работи на задолжително осигурување.
(2) Регистрација на превозно средство, продолжување на регистрација, издавање на пробни таблички, како
и издавање на налепница, може да се изврши откако на
органот надлежен за регистрација ќе му биде поднесен
доказ за склучен договор за задолжително осигурување
најмалку за периодот на важност на регистрацијата.
(3) Со договорот за задолжително осигурување е
опфатена и одговорноста на сите лица кои со согласност на сопственикот управуваат со превозното средство.
(4) Друштвото за осигурување, кое врши работи на
задолжително осигурување, е должно да го склучи договорот за задолжително осигурување согласно со одредбите на овој закон, условите за осигурување и тарифите на премии.
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Според член 9 од Законот,за се она што не е уредено со овој закон ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и Законот за супервизија на
осигурување.
Според член 14 од Законот поднасловот „Склучување на договор за осигурување од автомобилска одговорност, сопственикот, односно корисникот на моторно и приклучно возило е должен да склучи договор за
осигурување од одговорност за штети што со употреба
на моторното возило ќе им ја причини на трети лица
поради смрт, телесна повреда, нарушување на здравјето, уништување или оштетување на предмети (во натамошниот текст: осигурување од автомобилска одговорност) освен од одговорност за штети за предметите
што ги примил на превоз.
Во главата VII. Комисија за осигурување од автомобилска одговорност, односно во членовите 44,45,и
46 од Законот е предвидено:
Формирање на Комисија за осигурување од
автомобилска одговорност
Член 44
(1) Владата на Република Македонија формира Комисија за осигурување од автомобилска одговорност
(во натамошниот текст: Комисија).
(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од три члена и претседател. Претседателот и еден
член на Комисијата се именуваат на предлог на Министерството за финансии, еден член се именува на предлог на Агенцијата за супервизија на осигурување и
еден член се именува на предлог на Националното биро за осигурување.
(3) Во случај на еднаков број гласови одлучувачки е
гласот на претседателот.
Надлежности на Комисијата
Член 45
(1) Комисијата изготвува тарифа на премија за осигурување од автомобилска одговорност и предлага на
Владата минимална и максимална стапка на техничка
премија за осигурување од автомобилска одговорност.
Тарифата по нејзино донесување се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.
(2) Владата на Република Македонија, на предлог од
Комисијата, донесува одлука за висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти.
(3) За целите на изготвување на тарифата на премија од автомобилска одговорност, изготвување на предлогот за висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти и утврдување на
критериумите за надомест на штета, Комисијата може
по потреба да ангажира актуари, правни и медицински
експерти и други стручни лица.
(5) На барање на Комисијата, друштвата за осигурување и Националното биро за осигурување се должни
да и достават осигурителни статистички податоци и
други информации потребни за вршење на нејзините
надлежности.
Утврдување на минималната и максималната стапка на
техничка премија
Член 46
Владата на Република Македонија на предлог на
Комисијата еднаш годишно ја утврдува минималната и
максималната стапка на техничка премија за осигурување од автомобилска одговорност.
Од анализата на содржината на Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети
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лица, произлегува дека со неа, а врз основа на законските овластувања на Комисијата за осигурување од
автомобилска одговорност се уредуваат прашања кои
се однесуваат на: осигурување на моторните и приклучните возила распоредени во тарифни групи, утврдено е значењето на оделни изрази кои се употребуваат во тарифата, премијата на осигурување, критериумите за утврдувањето на висината на премијата, времето за кое се однесува траењето на договорот за осигурување кое опфаќа премија, доплати и попусти, утврдување на бонус-малус систем во зависност од тоа
дали со возилото е предизвикана штета ,степени на бонус-малус,возраста на договарачот, обемот на осигурителното покритие во земјата и во странство, висината
на осигурителното покритие, пресметувањето на доплати и попусти, посебни видови на осигурувања, меѓународна карта на осигурување ( зелена карта) и друго.
7. Имајќи ја предвид содржината на Тарифата од
2006 година, и нејзините измени од 2017 година, според Судот, неспорно произлегува дека со неа се пропишуваат обврски за имателите на моторни и приклучни
возила истите да ги осигураат од одговорност за штета
или т.н осигурување од автомобилска одговорност за
штета предизвикана на трети лица, и истата е пропис,
за кој пак важи одредбата од член 52 став 1 од Уставот,
според која законите и другите прописи се објавуваат
пред да влезат во сила.
Со оглед на фактот што Тарифата од 2006 не е објавена во службеното гласило на Републиката, со што
би била запознаена јавноста со нејзината содржина и
би биле создадени услови за нејзина примена, фактот
што нејзините измени и дополнувања во 2017 година
се објавени, според Судот не значи дека објавените измени на Тарифата направени во 2017 година можат да
егзистираат самостојно без основната Тарифа, затоа
што измените се составен дел на целината на Тарифата,
од кои причини Судот оцени дека Тарифата и нејзините измени и дополнувања, кои претставуваат една целина, не се во согласност со член 52 став 1 од Уставот
на Република Македонија.
8. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко
Костадиновски, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 156/2017
3 октомври 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3528.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.107/2005), член 42 и 43 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), во
врска со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“
бр.83/2018), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од
Законот за Судскиот совет на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010,
100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018) и член
26 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на
РМ“ бр.197/2015 и 12/2017), Судскиот совет на Република Македонија на 287-та седница одржана на ден
16.10.2018 година, ја донесе следната
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
СУД НЕГОТИНО
За судии поротници на Основен суд Неготино се
избрани:
1. Светлана Ањовска и
2. Даниела Петрова.
Оваа одлука влегува во сила на 17.10.2018 година.
Бр. 02-1330/2
16 октомври 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3529.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 16.10.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Десанка Ѓаковска, судија на Основниот суд Куманово,
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 16.10.2018 година.
Бр. 02-1392/2
16 октомври 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3530.
Врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 96/18), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11,
78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност снабдување со природен
гас, УП1 бр.11-74/18 од 6 септември 2018 година на
Друштвото за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД
ДОО Скопје, на седницата одржана на 16 октомври
2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ПРИРОДЕН ГАС
1. На Друштвото за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје сe издава лиценца за вршење на
енергетската дејност снабдување со природен гас.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност снабдување со
природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас “ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-74/18
16 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД
ДОО Скопје, со седиште на Булевар 8-ми Септември
бр.4-1/3 Скопје - Карпош
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со природен гас.
3. Датум на издавање на лиценцата
16 октомври 2018 година
4. Датум на важење на лиценцата
16 октомври 2028 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ- 38.09.1/18
6. Единствен матичен број - 6737374
7. Единствен даночен број - 4057011514169
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како снабдување со природен гас во смисла на оваа
лиценца, се смета набавка на природен гас во Република Македонија и/или од странство заради продажба на
своите потрошувачи, вклучувајќи производители на
електрична енергија и/или топлинска енергија, други
снабдувачи, трговци, операторот на системот за пренос
или дистрибуција на природен гас и други учесници на
пазарот на природен гас.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со природен гас,
носителот на лиценца ќе ја врши преку склучување на
соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за обезбедување на соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со природен гас,
носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
природен гас согласно купопродажните договори,
- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во
однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,
- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со природен
гас,
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- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи,
- доставува до операторот на системот за пренос на
природен гас податоци за трансакциите и плановите за
потрошувачка на природен гас за своите потрошувачи,
неопходни за пресметка на дебалансите,
- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и
точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за природен гас, за да можат да управуваат со својата потрошувачка,
- ги плати набавените количини на природен гас,
како и системските услуги од операторот на системот
за пренос на природен гас и/или оператор на системот
за дистрибуција на природен гас,
- овозможи промена на снабдувач на транспарентен
и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога
потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со природен гас,
- обезбеди при секоја промена на снабдувач со природен гас, потрошувачот да добие конечно затворање
на сметката во рок од шест недели од настанувањето
на промената на снабдувачот,
- воспостави постапки за ефикасно решавање на
приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена,
вклучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правила за пазар на природен гас,
мрежните правила за пренос и мрежните правила за
дистрибуција за природен гас која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи,
- им фактурира на своите купувачи за природниот
гас, како и за преносниот и/или дистрибутивниот капацитет,
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за трансакциите и деловните активности што
произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари,
- ги објави на својата веб страница условите од договорите за снабдување со природен гас за секоја категорија потрошувачи,
- работи врз начелата на објективност, транспарентност и недискриминација и ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи,
како и неговите активности, земајќи ја во предвид заштитата на доверливоста,
- овозможува увид на Регулаторната комисија за
енергетика, Комисијата за заштита на конкуренцијата и
на Секретаријатот на Енергетската заедница, во податоците кои се однесуваат на негови трансакции и деривативи за купопродажба на природен гас со потрошувачите што ги исполнуваат условите за самостојно
учество на пазарот на природен гас, како и со операторот на системот за пренос на природен гас, операторот
на системот за дистрибуција на природен гас, или операторот на пазарот на природен гас, остварени во последните пет години, и
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста за која
што се издава лиценцата, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца,
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за финансиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештајна година).
Годишниот извештај задолжително се доставува во
електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. Набавки и продажби на природен гас во текот на
извештајна година.
2. Финансиски извештаи:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди,
и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца.
3. Преземени мерки во текот на извештајна година,
за:
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на дејноста;
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба.
4. Состојба со кадровска екипираност за извршување на поодделни задачи во врска со дејноста;
5. Оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година и
6. Бизнис план за тековната година.
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.
15. Обврска за овозможување на непосреден
увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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16. Менување, продолжување, пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се
врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.

КОМИСИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД
АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ
3531.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/05, 70/06, 81/08,
47/11, 135/11, 112/14 и 145/15), Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност на седницата одржана на 15.10.2018 година ја донесе следната
ТАРИФА
НА ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД ОДГОВОРНОСТ
ЗА ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
I. ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ
Примена на тарифата
Член 1
Оваа Тарифа се применува за осигурување на сопствениците на моторни и приклучни возила од одговорност за штети причинети на трети лица во согласност со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и Условите на осигурување од автомобилска
одговорност.
Моторните и приклучните возила кои се предмет на
оваа Тарифа се распоредени во следните Тарифни
групи:
1. Тарифна група 1 - Патнички возила;
2. Тарифна група 2 - Товарни возила;
3. Тарифна група 3 - Автобуси;
4. Тарифна група 4 - Влечни возила;
5. Тарифна група 5 - Специјални возила;
6. Тарифна група 6 - Моторцикли;
7. Тарифна група 7 - Приклучни возила;
8. Тарифна група 8 - Моторни возила со странска
регистрација;
9. Тарифна група 9 - Работни возила.
Тарифните групи се составен дел на оваа Тарифа и
истите се дадени во прилог на Тарифата.

Значење на одделни изрази
Член 2
Одделни изрази употребени во оваа Тарифа го имаат следново значење:
(1) патнички автомобил е моторно возило наменето
за превоз на лица кое покрај седиштето за возачот има
најмногу 8 седишта и чија носивост изнесува најмногу
250кг;
(2) товарно возило е моторно возило наменето за
превоз на предмети со носивост преку 250 кг;
(3) комбинирано возило е моторно возило наменето
за превоз на лица и предмети, чија носивост е најмногу
до 3500 кг и истото се осигурува според намената, односно според податоците во сообраќајната дозвола;
(4) Комби возило е моторно возило наменето за
превоз на лица и предмети и истото се осигурува според намената, односно според податоците во сообраќајната дозвола при што:
- комби товарно, спаѓа во групата на товарни возила,
- комби патничко, спаѓа во групата на патнички возила,
(5) такси е патничко возило или товарно возило кое
е регистрирано за јавен превоз и има ознака TAXI;
(6) автобус е моторно возило наменето за превоз на
лица кое покрај седиштето за возачот има повеќе од 8
седишта;
(7) хотелски автобус е автобус кој се употребува исклучиво за превоз на гости на хотелот и нивниот багаж
од/до железничка или автобуска станица, аеродром,
пристаништа и излетнички места;
(8) автобус за работни и други организации е автобус кој служи исклучиво за превоз на членови на работни, општествени или спортски организации. Овде
спаѓаат школски и полициски автобуси и автобусите
кои служат за превоз на болни без лежаи;
(9) трактор е возило на моторен погон, конструирано да влече, притиска или носи орудија односно да служи за погон на такви орудија или за влечење на приклучни возила;
(10) моторцикл е моторно возило на две тркала, со
бочна приколка или без неа, или моторно возило на три
тркала ако неговата тежина не преминува 400 кг;
(11) велосипед со мотор е возило на моторен погон
со две или три тркала чија зафатнина на моторот не
преминува 50 см3 и кое на рамен пат не може да развие
брзина поголема од 50 км на час;
(12) приколка - приклучно возило наменето да го
влече возило на моторен погон;
(13) полуприколка е приклучно возило без предни
осовини конструирано така што со своите предни делови се наслонува на влечно моторно возило. Полуприколката со седлестиот влекач не прави целина.
II. ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ПРЕМИЈАТА
Премија
Член 3
Премијата за осигурување која ја плаќа договорувачот на осигурувањето – осигуреникот, е бруто премија
која се состои од техничка премија и дел на премија за
вршење на дејноста на осигурувањето.
Техничката премија покрај дел од премијата наменет за исполнување на обврските од договорите за осигурување - ризико премија, содржи и дел за оптеретување на сигурност.
Делот на премија за вршење на дејноста на осигурување не може да изнесува помалку од 15% од техничката премија и во него се вклучени издвојувањата на
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друштвата по однос на Законот за безбедност во сообраќајот, Закон за пожарникарство и др. Делот на премија за вршење на дејноста на осигурување се додава
на техничката премија, за сите Тарифни групи како и
внатре во Тарифните групи. Делот на премија за вршење на дејноста на осигурување се утврдува со посебна
одлука на Друштвото за осигурување.
Со оваа Тарифа се утврдува висината на техничката
премија по тарифни групи, искажана во процент од минималната односно максималната стапка на техничка
премија за основен премиски степен 10 (премија без
бонус и малус), искажана во денари, согласно последната Одлука на Владата на Република Македонија за
утврдување на минимална и максимална стапка на техничка премија, објавена во „Службен весник на Република Македонија“.

Не може да се пресметува премија за траење на осигурувањето подолго од една година.

Критериуми за утврдување на висината на
премијата

III. УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ВО ЗАВИСНОСТ ОД ОСТВАРЕН ШТЕТЕН НАСТАН
Бонус-малус систем

Член 4
Премијата се утврдува врз основ на:
- Видот и намената на возилото;
- Техничките карактеристики на возилото (сила на
моторот, носивост, работна зафатнина, број на регистрирани места и сл.);
- Видот на осигурувањето;
- Возраста на осигуреникот;
- Висината на осигурителното покритие;
- Бројот на пријавени штети во минатиот осигурителен период;
- Траењето на осигурувањето;
- Други основи што се утврдени со оваа Тарифа.

Член 7
Одредбите од оваа Глава се однесуваат на осигурувањето на сопствениците на моторни и приклучни возила опфатени со сите Тарифни групи од оваа Тарифа
(Прилог - Табели на премија за осигурување од автомобилска одговорност по Тарифни групи), освен на осигурувањето од автомобилска одговорност на сопствениците на странски моторни возила опфатени со Тарифна Група 8 и посебните видови на осигурување предвидени со оваа Тарифа.
Кога договорувачот на осигурувањето-осигуреникот склучува договор за осигурување по прв пат, истиот плаќа премија според основниот премиски степен10.
Договорувачот на осигурувањето - осигуреникот
преминува во нов премиски степен во зависност од тоа
дали во изминатиот период на осигурување по неговиот договор за осигурување било пријавена штета. Во
случај на промена на друштвото за осигурување на договорувачот на осигурувањето - осигуреникот му се
признава премискиот степен врз основа на порано
склучениот договор за осигурување како и со увид во
Централната евиденција за штети при Националното
Биро за осигурување.
На договорувачот на осигурувањето - осигуреникот
кај кого во последниот период на осигурување по неговиот договор за осигурување не било пријавена штета,
за следниот период на осигурување му се одобрува попуст на премијата, односно премин за еден премиски
степен пониско во однос на премискиот степен во кој
се наоѓал во претходниот период на осигурување. Најповолен премиски степен е 1.
За секоја пријавена штета во последниот период на
осигурување по договорот за осигурување, договорувачот на осигурувањето – осигуреникот преминува еден
премиски степен повисоко во однос на премискиот степен во кој се наоѓал во претходниот период на осигурување. Во случај на повеќе пријавени штети во рамки на
еден штетен настан (сообраќајна незгода), истите се
сметаат како една пријавена штета. Најнеповолен премиски степен е 18.
Премиските степени и премијата во % од премијата
за основниот степен 10 (100% премија во Табелите по
одделни Тарифни групи) се следните:

Време за кое се пресметува премија
Член 5
Премијата, доплатоците и попустите утврдени во
оваа Тарифа се однесуваат за траење на договорот за
осигурување од една година, доколку поинаку не е договорено.
Ако се договори осигурувањето да трае пократко од
една година, премијата за осигурување изнесува:
до 7 дена
до 15 дена
до 30 дена
до 60 дена
до 90 дена
до 120 дена
до 150 дена
до 180 дена
до 210 дена
до 240 дена
преку 240 дена

10% од годишната бруто премија
15% од годишната бруто премија
20% од годишната бруто премија
30% од годишната бруто премија
40% од годишната бруто премија
50% од годишната бруто премија
60% од годишната бруто премија
70% од годишната бруто премија
80% од годишната бруто премија
90% од годишната бруто премија
100% од годишната бруто премија

По исклучок, заради усогласување на траењето на
осигурувањето со датумот на регистрација, премијата
се пресметува сразмерно со временскиот период (по
принципот про рата темпорис), односно не се пресметува по табелата за краткорочно осигурување.

Возила со посебни регистарски ознаки
Член 6
Домашни моторни возила се и возилата со посебни
регистарски ознаки како што се:
- возилата на дипломатски и конзуларни претставништва, мисии на странски држави, претставници на
меѓународни организации и други претставништва на
странски држави;
- возилата на армијата;
- возилата на Министерството за внатрешни работи;
и
- други возила со посебна регистрација, се сметаат
за домашни моторни возила.
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СТЕПЕНИ НА БОНУС-МАЛУС
степен

% од премијата за основниот степен 10

18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.

175
165
155
145
135
125
115
105
100
95
90
80
75
70
65
60
55

1.

50

Во случај кога договорувачот на осигурувањето осигуреникот презентира доказ дека не бил виновен за
причинување на штетата во периодот кога му бил
пресметан малус (врз основа на пријавена штета), истиот има право на поврат на премија еднаков на разликата меѓу премијата без малус и премијата со малус.
Правото на користење бонус или обврската за плаќање малус припаѓа на осигуреникот (сопственикот) на
моторното или приклучното возило. Во случај кога за
моторното или приклучното возило е склучен посебен
договор за користење (лизинг), правото на користење
бонус или обврската за плаќање малус припаѓа на корисникот на моторното или приклучното возило. Правото
на користење бонус или обврската за плаќање малус се
однесува и на корисници кои имаат склучено договори
за користење (лизинг) на шест или повеќе возила.
Други одредби за бонус и малус
Член 8
На договорувачот на осигурувањето – осигуреникот кој во континуитет имал склучено осигурување за
шест или повеќе моторни возила и кај кого меродавниот технички резултат во изминатите три години на осигурување изнесува помалку од 80%, за следниот период на осигурување му се одобрува попуст (бонус) на
премијата во висина од една половина од разликата меѓу 80% и процентот на остварен меродавен технички
резултат, согласно следната формула:

каде:
П – Премија за следниот период на осигурување,
ОП – Основна премија, и
МТР – Меродавен технички резултат (во %).
На договорувачот на осигурувањето кој имал склучено осигурување до 5 моторни возила ако во изминатата година на осигурување биле пријавени две или повеќе штети за возилата со кои е причинета штета, односно за возилото што е заменето му се пресметува
доплатна премија за следната година и тоа:
- 50% за пријавени две штети;
- 80% за пријавени три штети;
- 200% за пријавени четири или повеќе штети.
На договорувачот на осигурувањето – осигуреникот кој имал склучено осигурување за шест или повеќе
моторни возила и кај кого меродавниот технички резултат во изминатата година на осигурување изнесува
повеќе од 120%, за следниот период на осигурување му
се пресметува доплаток (малус) на премијата во висина
од една половина од разликата меѓу процентот на остварен меродавен технички резултат и 120%, при што
доплатокот не може да изнесува повеќе од 100% од основната премија, согласно следната формула:

каде:
П – Премија за следниот период на осигурување,
ОП – Основна премија, и
МТР – Меродавен технички резултат (во %).
Ако договорувачот на осигурувањето - осигуреникот склучил договор за осигурување со времетраење
пократко од една година, ова осигурување не се зема
како основа за намалување на премискиот степен во
следниот период на осигурување, без оглед дали по неговиот договор за осигурување не било пријавена штета во периодот на осигурување. Во случај на пријавена
штета, осигурувањето се зема како основа за зголемување на премискиот степен.
Во случај на промена на сопственоста на возилото,
правото на бонус, односно обврската за плаќање на малус не се пренесува на новиот сопственик.
Ако во периодот на користење на правото на попуст, осигуреникот го отуѓи или одјави возилото кај
надлежен орган, стекнатото право на попуст се пренесува и на новото возило, под услов возилото да е од иста тарифна група и по полисата на одјавеното, односно
отуѓеното возило да не е пријавена штета.
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Ако сопственикот по уништување на возилото, во
рок од една година склучи договор за осигурување за
возило од иста тарифна група, стекнатото право на бонус, односно обврската за плаќање на малус се пренесува на новиот договор за осигурување.
При утврдувањето на меродавниот технички резултат се применуваат и следните одредби:
- На возилата што договорувачот на осигурување –
осигуреникот, ги набавил во тековната година на осигурување не се пренесува бонусот или малусот, се до
наредната година на осигурување кога и на тие возила
ќе започне да се пресметува бонусот или малусот како
за останатите возила од флотата;
- Одредбите за утврдување на премијата во зависност од техничкиот резултат се применуваат само на
договорувачот на осигурување – осигуреникот, кој на
31.12 од претходната година имал склучено осигурување за шест или повеќе возила;
- Осигурувачот и договорувачот на осигурувањето
– осигуреникот имаат право да побараат повторна
пресметка на бонусот, односно малусот, ако дополнително се увиди дека во пресметката не се земени
отштетни барања што се основани, односно биле земени барања кои не биле основани.
Член 9
Меродавниот технички резултат се пресметува со
следната формула:

каде:
МТР – Меродавен технички резултат (во %),
ЛШ – Ликвидирани штети во пресметковниот период,
РКПП – Резерва за пријавени штети на крајот од
пресметковниот период,
РППП – Резерва за пријавени штети на почетокот
од пресметковниот период, и
ПТП – Полисирана техничка премија за сите возила
од флотата.
IV. УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ВО ЗАВИСНОСТ
ОД ВОЗРАСТА НА ОСИГУРЕНИКОТ
Возраст на осигуреникот
Член 10
На осигуреникот кој во моментот на склучување на
договорот за осигурување нема наполнето 22, односно
26 години или има наполнето 70 години му се пресметува доплаток на премија во % од премијата за основниот степен 10 (100% премија во Табелите по одделни
Тарифни групи), намалена за бонусот односно зголемена за малусот и тоа:
Возраст на осигуреникот
до 22 години
од 22 до 26 години
над 70 години

Доплаток на премија
15%
10%
15%

V. ОБЕМ НА ОСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ
Осигурително покритие во странство
Член 11
Ако е платена доплатна премија и за соодветното
моторно возило е издадена зелена карта, во договорот
за осигурување се обезбедува осигурително покритие
за штети причинети во земјите членки на системот на
зелена карта за времетраењето на важноста на зелената
карта во висина на минималните осигурени суми во посетената земја, освен ако покритието од полисата за
осигурување е поповолно за осигуреникот.
Учество во авто трки
Член 12
За проширување на обемот на покритие за учество
на возилото во трки, вежби за трки, за брзински возења, се пресметува доплаток на премија во % од премијата за основниот степен 10 (100% премија во Табелите по одделни Тарифни групи), и тоа:
- 100% за учество на возилата во едно натпреварување;
- 500% без оглед на бројот на трките во текот на
траењето на осигурувањето.
VI. ВИСИНА НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ
Висина на осигурителното покритие
Член 13
Премијата за осигурување што е утврдена во Глава
VIII Тарифни групи обезбедува осигурително покритие
во висина на минималните суми на осигурување согласно Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.
За зголемување на осигурителното покритие на барање на договорувачот на осигурувањето - осигуреникот или по сила на закон, со договорот за осигурување
од автомобилска одговорност може да се договори повисока обврска на друштвото за осигурување од минималните суми на осигурување предвидени со Законот,
и тоа:
- за 50% поголема сума на осигурување од минималната, со поголема премија од 5%;
- за 100% поголема сума на осигурување од минималната, со поголема премија од 10%;
- за 200% поголема сума на осигурување од минималната, со поголема премија од 15%;
- за 300% поголема сума на осигурување од минималната, со поголема премија од 20%;
- за 700% поголема сума на осигурување од минималната, со поголема премија од 35%.
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VII. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

VIII. ПОСЕБНИ ВИДОВИ ОСИГУРУВАЊА

Пресметување на доплатоци и попусти

Општи одредби

Член 14
Сите доплатоци и попусти предвидени со оваа Тарифа се пресметуваат на премијата за осигурување.
Ако за осигурување на едно возило предвиден е само еден доплаток или попуст, истиот се пресметува на
премијата за осигурување наведена во соодветната Тарифна група од Глава IX на оваа Тарифа.
Ако за осигурување на едно возило предвидени се
неколку доплатоци или попусти, тогаш првиот доплаток или попуст се пресметува на начин утврден во
претходниот став, а следните доплатоци и попусти се
пресметуваат верижно т.е. на премијата за осигурување
зголемена или намалена за претходниот доплаток или
попуст.
Во договорот за осигурување задолжително се наведуваат сите пресметани доплатоци или попусти.

Член 16
Покрај основниот вид на осигурување од автомобилска одговорност можат да се договорат и посебни
видови осигурувања и тоа:
а) осигурување на возила за време на пробни возења и престој во складишта;
б) осигурување на возила за време на доопремување на сопствени оски (пер акс);
в) осигурување на моторни возила со пробни таблици;
г) осигурување на возила за време на мобилизација
од страна на властите и за време на разни самозаштитни акции.
На посебните видови осигурувања не се применуваат одредбите за примена на табелата за пресметка на
премијата за краткорочно осигурување и за начинот на
пресметка про рата темпорис за бонус и малус и за
проширување на обемот на покритие по оваа тарифа.

Други одредби за примена на Тарифата
Член 15
За утврдување на основните податоци за возилото
(вид, марка, тип, изведба, намена, запремнина на моторот, број на места, носивост и др.) меродавна е сообраќајната дозвола, односно потврдата за регистрација.
Ако за возилото кое се осигурува се уште не е издадена сообраќајна дозвола, односно потврда за регистрација тогаш меродавни се податоците од производителот на возилото или друг меродавен доказ.
Ако сообраќајната дозвола или другите документи
дозволуваат повеќекратна можност за користење на возилото, се применува најголемата премија.
За возилата кои во текот на едногодишниот период
на осигурување поради својата намена се употребуваат
само кусо време (пр. комбајни, возила за чистење снег,
моторни санки и сл.) годишната премија, прикажана во
оваа Тарифа е неделива т.е. не може да се договори
осигурување со основна премија помала од премијата
за една година.
Ако возилото се одјави кај надлежен орган, осигурувањето се прекинува и се враќа неискористениот дел
од премијата (про рата темпорис), ако во тој период не
е пријавена штета.
Во случај на промена на намената на возилото во
текот на траењето на осигурувањето се пресметува разлика помеѓу премијата на новата намена на возилото и
порано пресметаната премија (про рата темпорис).
За случаите кои не се предвидени со оваа Тарифа,
премијата ја утврдува Комисијата за осигурување од
автомобилска одговорност.
Националното Биро за осигурување води регистар
на штети и ги ажурира податоците од Централната евиденција на штети.

Осигурување на возила за време на пробни возења
и возења и престој во складишта
Член 17
За осигурување на нови и половни возила во трговските организации, за време на пробни возења заради
предавање и возење во складишта и за време на престој
во складиштата од автоодговорност, премијата за секое
возило изнесува 2% од годишната премија за соодветното возило.
При склучување на договор за осигурување од
претходниот став вкупната премија се одредува според
бројот на возила од планот на набавка и продавање на
моторни возила или според бројот на возила во моментот на склучување на договорот за осигурување. Конечната пресметка на премијата се врши по истекот на
тековната година на траење на осигурувањето на основа на вистински произведените, односно набавени и
продадени возила.
Договор за осигурување може да се склучи само за
сите возила на пробни возења или во складишта.
Осигурување на возила за време на доставување на
сопствени оски
Член 18
За осигурување на нови моторни возила за време на
нивно доставување на сопствени оски во континуитет
од местото на набавка, од граничен премин на РМ и сл.
до складиште на трговски организации или од складиште до складиште, или од складиште до местото на
живеење на купувачот од автоодговорност премијата за
секое возило за одделна релација (растојание помеѓу
две места) изнесува:
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(а) 1% од годишната премија на соодветното возило
ако доставувањето се врши во истото место во кое возилото е ускладиштено;
(б) 2% од годишната премија за соодветното возило, ако доставувањето се врши на релација вон местото на ускладиштување на возилото.
Осигурување на моторни возила со пробни таблици
Член 19
За поединечното осигурување на моторни возила со
пробни таблици од автоодговорност, премијата изнесува:
(а) за траење на осигурувањето до 5 дена
патнички автомобили, 2% од годишната премија;
влечни возила, моторцикли, приколки, 1% од годишната премија;
останати видови возила, 5% од годишната премија.
(б) за секој понатамошен ден на траење на осигурувањето премијата се зголемува за 5% од премијата од
точка (а) погоре.
IX. МЕЃУНАРОДНА КАРТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
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ПРИЛОГ - ТАБЕЛИ НА ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ
ПО ТАРИФНИ ГРУПИ
ТАРИФНА ГРУПА 1 – ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА
Техничката премија се пресметува во % од минималната односно максималната стапка на техничката
премија и истата во зависност од силата на моторот изразена во KW изнесува:
Сила на мотор

До 22 KW

% од минималната
односно максималната
стапка на техничка
премија
67

Преку 22 - 33 KW

80

Преку 33 - 44 KW

93

Преку 44 - 55 KW

107

Преку 55 - 66 KW

121

Преку 66 - 84KW

140

Одредби за зелена карта

Преку 84 - 110 KW

167

Член 20
За патување на осигуреници на моторни возила во
земјите членки на системот на меѓународната зелена
карта, во кои регистарската таблица не е доказ за постоење на осигурување од автоодговорност, се издава
меѓународна зелена карта како доказ за постоење на
тоа осигурување.
Оваа карта се издава исклучиво за возила со македонски регистарски таблици.
За издавање на зелена карта се наплатува премија
со посебна одлука која ја носи Владата на Република
Македонија.

Преку 110 - 150 KW

202

Примена на Тарифата
Член 21
Оваа Тарифа ќе се применува од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Комисија за осигурување од автомобилска
одговорност:
Министерство за финансии
Претседател,
Јордан Трајковски, с.р.
Министерство за финансии
Член,
Дејан Николовски, с.р.
Национално биро за осигурување
Член,
Трајче Латиновски, с.р.
Агенција за супервизија
на осигурувањето
15 октомври 2018 година
Член,
Скопје
Бобан Томески, с.р.

А. ДОПЛАТОЦИ:
1) 30% доплаток за "TAXI" возила;
2) 100% доплаток за осигурување на возила што се
издаваат под наем "рент-а-кар" возила;
3) 10% доплаток за патнички и комби возила кои
имаат над 5 седишта (покрај седиштето на возачот);
4) 10% доплаток за патнички и комби возила наменети за превоз на товар.
Б. ПОПУСТИ:
1. 10% попуст за воени инвалиди, трудови инвалиди кои при купување на патнички автомобили имале
право на намален данок. Истиот се однесува само на
едно возило со презентација на соодветна писмена документација.
ТАРИФНА ГРУПА 2 – ТОВАРНИ ВОЗИЛА
По оваа Тарифна група се осигуруваат: камиони,
доставни возила, кипери, дампери, автоладилници со и
без уред за ладење, автоцистерни со и без уред за утовар и растовар, силоси за превоз на цемент, возила за
превоз на сладолед, возила за превоз на патнички автомобили, мешалки за бетон итн.
Техничката премија се пресметува во % од минималната односно максималната стапка на техничката
премија и истата во зависност од носивоста изразена во
тони изнесува:
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Табела 2 – Автобуси наменети за градски и приградски јавен превоз на патници
% од единствена
основа за пресметка на
техничка премија
а) АВТОБУСИ

Табела 1 Товарни возила

До 0,5 t

% од минималната
односно максималната
стапка на техничка
премија
125,9

Преку 0,5 t - 1t

138,8

-фиксна премија

Преку 1 t - 2 t

219,5

Преку 2 t - 3 t

242,6

Преку 3 t - 5 t

271,7

-премија за секое регистрирано
место
б) АВТОБУСКИ
ПРИКОЛКИ
-фиксна премија

Носивост

Преку 5 t - 7 t

316,4

Преку 7 t - 10 t

494,5

Преку 10 t - 15 t

577,8

Преку 15 t

688,1

-премија за секое регистрирано
место

А. ДОПЛАТОЦИ
1) 35% доплаток за осигурување товарни возила
кои повремено или постојано служат за превоз на експлозивни и лесно запаливи материи како и материи
кои може да ја загадат околината;
2) 100% доплаток за возила кои се изнајмуваат без
возач – „рент-а-кар“ возила.

-фиксна премија

-премија за секое регистрирано
место

Табела 1 – Автобуси наменети за меѓуградски
превоз на патници
% од минималната
односно максималната
стапка на техничка
премија
а) АВТОБУСИ

-фиксна премија
-премија за секое
регистрирано место
б) АВТОБУСКИ
ПРИКОЛКИ
-фиксна премија
-премија за секое
регистрирано место

460,1
4,2

2,9

130,9
2,03

Табела 3 – Автобуси на претпријатија, кои не се
наменети за градски и приградски јавен превоз на
патници, освен автобуси на туристички организации
% од единствена
основа за пресметка на
техничка премија
а) АВТОБУСИ

-премија за секое регистрирано
Б. ЗАБЕЛЕШКА
место
Противпожарните возила се осигуруваат по Тариб)
АВТОБУСКИ
фна група 5.
ПРИКОЛКИ
ТАРИФНА ГРУПА 3 – АВТОБУСИ
-фиксна премија
По оваа Тарифна група се осигуруваат: автобуси,
тролејбуси и автобуски и тролејбуски приколки.
Техничката премија се пресметува во % од минималната односно максималната стапка на техничката
премија и истата во зависност од намената и видот и
истата изнесува:

321,1

253
2,31

116,3
1,06

А. ДОПЛАТОЦИ:
1) 100% доплаток за автобуси кои се изнајмуваат
без возач.
Б. ЗАБЕЛЕШКА
1. Под поимот регистрирани места се подразбираат
регистрирани седишта и регистрирани места за стоење,
освен седиштето на возачот:
2. Зглобниот автобус претставува целина;
3. Како возило наменето за јавен патнички, градски
и приградски сообраќај се смета возило кое конструктивно е предвидено за таков сообраќај, има регистрирани места за стоење и кое има сообраќаен знак за ограничена брзина до 50 км на час.
ТАРИФНА ГРУПА 4 – ВЛЕЧНИ ВОЗИЛА

187
2,9

По оваа Тарифна група се осигуруваат: трактори на
гумени тркала или трактори гасеници, мотокултиватори, возила "унимог" и други влечни возила.

19 октомври 2018

Бр. 191 - Стр. 37

Техничката премија се пресметува во % од минималната односно максималната стапка на техничка
премија и истата во зависност од видот и силата на моторот изразена во KW, изнесува:
Табела 1 Регистрирани влечни возила
% од минималната
односно
Сила на мотор
максималната стапка
на техничка премија
До 18 KW
6,4
Преку 18 - 25 KW

9,7

Преку 25 - 33 KW

12,9

Преку 33 - 44 KW

16,9

Преку 44 - 73 KW

25,7

Преку 73 - 110 KW

40,2

Преку 110 до 147 KW

56,3

Преку 147 KW

72,3

А. ДОПЛАТОЦИ:
1) 30% доплаток за осигурување на влечни возила
кои повремено или постојано служат за превоз на експлозивни и лесно запаливи материи.
Б. ЗАБЕЛЕШКА
1. Приколките кои ги влечат влечните возила се
осигуруваат по Тарифна група 7.
ТАРИФНА ГРУПА 5 – СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА
По оваа Тарифна група се осигуруваат специјални
возила на моторен погон или приклучни возила со посебна намена (превоз на специјален товар или посебни
луѓе, на пример во полиција, судство, пожарникарски
единици), кое согласно карактеристиките спаѓа во една
од категориите моторни или приклучни возила.
Техничката премија се пресметува во % од минималната односно максималната стапка на техничка
премија и истата во зависност од видот и намената на
возилото, изнесува:
ПОДГРУПА

Погребни возила кои се
употребуваат исклучиво за
погребни поворки
Погребни возила кои се
употребуваат за сите видови превоз на мртовци

% од минималната
односно максималната
стапка на техничка
премија

Санитетски возила со лежај
Полициски возила со посебна намена и конструкција
Автобуси кои се употребуваат за живеење
Возила за кампување
Библиобуси,
подвижни
шалтери, подвижни киосци,
возила за превоз на пари
Противпожарни возила без
работен уред
Возила конструирани за забавни паркови со вграден
уред
Возила со предвидена конструкција за превоз на кошници
Моторни санки

103,6
92

92,9
80,3

117,4

92
25,7

ТАРИФНА ГРУПА 6 – МОТОРЦИКЛИ И СКУТЕРИ
По оваа Тарифна група се осигуруваат: моторцикли, скутери и мопеди со и без приколка, товарни
приколки со и над 50 см3, велосипеди со мотор, инвалидски колички со мотор итн.
Техничката премија се пресметува во % од минималната односно максималната стапка на техничка
премија и истата во зависност од видот и зафатнината
на моторот изразена во см3, изнесува:
ЗАФАТНИНА НА
МОТОРОТ

% од минималната
односно максималната
стапка на техничка
премија
12,6

До 50 см3
Преку 50 см3 - 100 см3

20,9

3

3

31,4

3

3

44

3

3

71,3

3

3

113,3

Преку 100 см - 175 см
Преку 250 см - 500 см

Преку 500 см – 750 см
83,2

54

А. ЗАБЕЛЕШКА:
1. Санитетски возила без лежај кои служат за превоз на болни се осигуруваат како патнички возила, односно автобуси;
2. Возилата на патролна полиција се осигуруваат
како патнички возила, односно моторцикли.

Преку 175 см - 250 см
51,6

61,7

Преку 750 см

3

155,3

Стр. 38 - Бр. 191

19 октомври 2018

А. ДОПЛАТОЦИ:
1) 100% доплаток за осигурување на моторцикли
кои се издаваат под наем ("rent a car" моторцикли)
Б. ПОПУСТИ:
1. 10% попуст за воени инвалиди, трудови инвалиди кои при купување на патнички автомобили имале
право на намален данок. Истиот се однесува само на
едно возило со презентација на соодветна писмена документација.
В. ЗАБЕЛЕШКА:
1. Премијата од оваа тарифна група важи и за моторцикли и скутери со приколки, односно за приколките не се пресметува посебна премија.
2. Возилата на три и четири тркала кои се регистрираат како моторцикли (на пример БМВ, ИСЕТА, Го –
карт и слично) се осигуруваат по оваа тарифна група.
ТАРИФНА ГРУПА 7 – ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА
По оваа Тарифна група се осигуруваат: приколки и
полуприколки. Ладилници со и без уред за ладење,
цистерни со и без уред за утовар и растовар, силоси за
превоз на цемент, работни приколки и полуприколки:
агрегати, компресори и сл., специјални приколки и полуприколки за работа во земјоделството, приколки за
живеење или работа и камп приколки, караван приколки, приколки за превоз на чамци, моторцикли и автомобили и сл.
Техничката премија се пресметува во % од минималната односно максималната стапка на техничка
премија и истата во зависност од видот и носивоста,
изнесува:
Носивост

До 1 t

% од минималната
односно максималната
стапка на техничка
премија
5,7

Преку 1 t - 3 t

5,9

Преку 3 t -5 t

6,2

Преку 5 t - 10 t

6,8

Преку 10 t - 15 t

7,6

Преку 15 t - 20 t

8,4

Преку 20 t

9,2

А. ДОПЛАТОЦИ:
1) 35% за осигурување на товарни приколки или
полуприколки кои повремено или постојано служат за
превоз на експлозивни материи или лесно запаливи
течности и гасови сместени во посебни садови (контејнери) на товарен сандак, како и за осигурување на приколки и полуприколки – цистерни кои повремено или
постојано служат за превоз на овие материи.

2) 20% за осигурување на приколки за превоз на хаварисани и неисправни патнички возила.
Б. ПОПУСТИ:
2. 30% попуст за осигурување на приколки на градилишта кои служат за живеење, работење, сместување
на алати и сл;
3. 40% за осигурување на приколки на Црвениот
крст и слични организации кои се наменети за сместување во случај на елементарни непогоди (земјотрес,
поплава);
4. 20% за осигурување на приколки на две тркала
кои служат како наслон за превоз на долги предмети,
приколки за превоз на чамци и моторцикли за трки, во
зависност од нивната максимална носивост.
В. ЗАБЕЛЕШКА:
1. Камп приколки, приколки-агрегати, приколкикомпресори и приколки за разни намени на градилишта се осигуруваат како приколки со 1 t носивост.
ТАРИФНА ГРУПА 8 – МОТОРНИ ВОЗИЛА СО
СТРАНСКА РЕГИСТРАЦИЈА
Вкупната бруто премија се утврдува во апсолутен
износ во денари, и истата изнесува:
Бруто премија во ЕВРА
Вид на возило

1. Патнички
возила
2. Доставни
возила до 1 t
3. Товарни
возила преку 1 t
4. Минибуси до
15 седишта
5. Автобуси
6. Влечни возила
7. Спец. моторни
возила
8. Моторцикли,
скутери и сл. со
или без приколки
9. Приклучни
возила
10. Работни
моторни возила

Обврската на осигурувачот е
лимитирана со Законот за
осигурување
Премија за траење на
осигурувањето
15
30
60
180
365
дена дена дена дена
дена
50

70

110

250

350

120

210

300

740

1.040

230

320

520

1.200

1.720

210

260

400

920

1.290

290

420

660

1.520

2.170

10

15

20

50

70

40

50

70

180

250

50

60

100

220

320

10

15

25

40

50

40

60

100

230

330
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А. ДОПЛАТОЦИ:
1) 35% доплаток за осигурување на возила (Ц и Ф)
кои повремено или постојано служат за превоз на експлозивни и лесно запаливи материи и материи кои може да ја загадат човековата околина, сместени во посебни садови (контејнери).
Б. ЗАБЕЛЕШКА:
1. Оваа Тарифна група се применува за осигурување на моторни возила на домашни и странски физички
или правни лица кои се регистрирани во странство.
2. Осигурувањето по оваа Тарифна група се склучува врз основа на Условите за осигурување кои важат за
осигурување од автомобилска одговорност гранично
осигурување.
3. Премијата за осигурување се пресметува и плаќа
во девизи.
4. Ова осигурување важи само на територијата на
Република Македонија и истото задолжително треба да
стои на полисата за осигурување.
5. Во вкупната премија од горната табела се вклучени и трошоците за спроведување на осигурувањето.
6. Лесни приколки и камп приколки не подлежат на
осигурување од автомобилска одговорност.
7. Меѓународната зелена карта во врска со ова осигурување не може да се издава.
ТАРИФНА ГРУПА 9 – РАБОТНИ МОТОРНИ
ВОЗИЛА
Работно моторно возило е возило на моторен погон
или приклучно возило на кое се вградени посебни уреди и опрема за вршење на работи и чија максимална
дозволена маса е еднаква со масата на возилото а согласно карактеристиките спаѓа во некоја од категориите
на моторни или приклучни возила.
Техничката премија се пресметува во % од минималната односно максималната стапка на техничка
премија и истата во зависност од видот од подгрупата
изнесува:
ПОДГРУПА

Возила со вградени работни уреди конструктивно наменети за
чистење на улици, собирање и
превоз на смет, црпење и однесување на фекалии, чистење на
улична канализација и одржување на улични електрични инсталации
Противпожарни возила со вградени работни уреди

% од минималната односно
максималната
стапка на техничка премија

71,2

80,3

Возила конструктивно наменети
за геолошки истражувања, нафтена индустрија и рударство, пронаоѓање на вода и сл., освен багери
Кино возила, возила за флуорографирање, возила за снимање, возила радио станици, РТВ - репортажни возила, возила движечки
работилници, возила движечки
амбуланти, возила подвижни
кујни, возила наменети за здравствена заштита, возила на Црвениот крст, и останати работни возила со специјална надградба
Комбајни
Самоодни косилки и самоодни
балирачки
Багери
Багери на гумени тркала и гасеници
Возила со вградени уреди конструктивно наменети за посипување на патишта, отстранување
на снег, возила за набивање на
снег, дробилки, моторни и парни
ваљаци, самоодни моторни ваљаци
Возила за чистење и мазнење на
мраз на лизгалишта
Автодигалки, мешалки за бетон,
пумпи за префрлување на бетон,
возила со уреди за однесување на
патнички возила (пајаци), возила
за однесување на контејнери со
фекалии и сл., автоагрегати, автодупчалки, автокранови, автовибратори, копачи, возила за пресадување на дрва, машини за цементирање, за дупчење и дигалки
самонатоварувачи, скепери, уфрлувачи, компактори за гмечење
на снег, натоварни лопати, натоварни префрлувачи, виљушкари,
возила за испишување ознаки на
коловозот, возила за планирање
на земјиште, булдожери, останати работни моторни возила од
индустријата, градежништвото и
комуналната дејност
Самоодни моторни пили

75,8

66,8

57,1
44,6
43,6
43,6

128,8

64,5

117,1

42

А. ЗАБЕЛЕШКА:
1. Патничките возила кои служат за сервисна служба се осигуруваат по Тарифна група 1 (патнички возила).
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