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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
157.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ПРИ СВЕТИОТ ПРЕСТОЛ

158.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА
I
Г-ѓа Вера Јовановска-Типко се поставува на долж-

I
Г. Звонимир Јанкулоски се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија при Светиот Престол, со седиште во Ватикан.

носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

Министерот за надворешни работи ќе го изврши

лика Македонија во Република Србија, со седиште во
Белград.
II
овој указ.
III

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ бр. 157
15 јануари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ бр. 158

Претседател

15 јануари 2014 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 3

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
159.

ПРОГРАМА
ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014
ГОДИНА

Стр. 4 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 21

„Образецот на барањето од став 1 на овој член сод-

V
Средствата за извршување

на активностите од

ржи: назив “МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РА-

деловите IV1; IV2; IV3; IV4; IV5; IV6; IV7 и IV8 ќе

БОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“; наслов на

бидат исплатени од Програмата за мониторинг на

барањето „БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА

безбедноста на храната во Република Македонија за

ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ“, видот на дозвола-

2015 година.

та за приватно обезбедување, за која се поднесува барањето и тоа: 1. во вид на давање на услуги (физичко

VI
За реализација на оваа

програма се грижи

Агенцијата за храна и ветеринарство.

обезбедување и/или техничко обезбедување) или 2. за
сопствени потреби; назив и седиште на правното лице;
име и презиме, датум на раѓање, место на раѓање; место и адреса на живеење, број на лична карта и податоци

VII
Оваа програма влегува на сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

за контакт на одговорното лице во правното лице; датум и место на поднесување на барањето ; потпис од
подносителот на барањето; наведување на потребната
документација во прилог на барањето; согласност од

Бр. 41-10757/1-13

Заменик на претседателот

подносителот на барањето за обработка на неговите

8 jaнуари 2014 година

на Владата на Република

лични податоци, потпис на подносителот на барањето

Скопје

Македонија,

и упатство за пополнување на барањето.“

м-р Зоран Ставрески, с.р.
Член 2

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

Во членот 3 ставот 2 се менува и гласи:
„Доказите од став 1 точка 1.а алинеи 1 и 3, точка
1.б алинеи 1, 3 и 10 и точка 2 алинеи 1 и 3 кои во барањето се означени со ѕвезда (*) се смета дека се поднесени и истите Министерството за внатрешни работи ги

160.
Врз основа на член 79 точка 1) од Законот за при-

прибавува по службена должност.“

ватно обезбедување („Службен весник на Република

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

Македонија“ бр. 166/12 и 164/13), министерот за внат-

„Докази од став 1 точки 1.a, 1.б и 2 на овој член

решни работи донесе

кои во барањето не се означени со ѕвезда (*) се приложуваат во оргинал или копија заверена на нотар.“

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ФОР-

Член 3
Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог бр.1, кој
е составен дел на овој правилник.

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ДОЗВОЛАТА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за приватно

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

обезбедување и формата и содржината на образецот на
дозволата за приватно обезбедување („Службен весник

Бр. 12.1-475/1

Министер

на Република Македонија“ бр.49/13), во членот 2 ста-

3 јануари 2014 година

за внатрешни работи,

вот 3 се менува и гласи:

Скопје

м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Стр. 22 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
161.
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за нуспроизводи од животинско потекло („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 113/07), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува
ЛИСТА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ НУСПРОИЗВОДИ
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО(*)
1. Во Листата на категоризирани нуспроизводи од
животинско потекло („Службен весник на Република
Македонија“број 42/12) по точката 4 се додава нова
точка 5 која гласи:
„5. Деривати на нуспроизводи од животинско потекло се:
5.1. биодизел којшто ги исполнува следниве барања
за депонирање и користење на преработени производи:
5.1.1 во случајот на биодизел и на резидуи од дестилација на биодизел, се употребуваат како гориво без
ограничувања;
5.1.2 во случај на калиум сулфат, кој се користи за
производство на произведени производи кои се применуваат на почва;
5.1.3 во случај на глицерин:
— добиени од Категорија 1 или Категорија 2 материјал којшто се преработува во согласност со преработувачкиот метод 1 и се трансформира во биогас.
— добиени од Категорија 3 материјал, што се користи за исхрана на животни.
5.2. преработена храна за домашни миленици којашто ги исполнува стандардите за преработка на храната за домашни миленици утврдени во член 4 од Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици
и техничките објекти за нуспроизводи од животинско
потекло и посебните технички услови и постапки за
преработка при ставање во промет и увоз на храна за
домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло.
5.3. кучешки грицкалици коишто ги исполнуваат
стандардите за преработка за кучешки грицкалици утврдени во член 4 од Правилникот за условите кои треба
да ги исполнуваат објектите за производство на храна за
домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и
постапки за преработка при ставање во промет и увоз на
храна за домашни миленици и технички производи од
нуспроизводи од животинско потекло;
5.4. сурова кожа и кожа од копитари коишто ги исполнуваат посебните барања за крајната точка за следниве производи:
5.4.1 Сурова кожа и поткожје од копитари за кои
операторот одлучил дека се наменети за други цели освен за исхрана на луѓето и кои се во согласност со барањата за суровини за желатин или колаген наменети
за употреба во храна;
5.4.2 Следниве третирани кожи и поткожје:
5.4.2.1 сурова кожа и поткожје се подложени на
комплетен процес на штавање;
()

Со оваа листа се врши усогласување со Регулативата на Комисијата бр. 142/2011од 25 Феврураи 2011 година за спроведување
на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на
Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои не се
наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата
97/78/EЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети
кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива, број 32011R0142.

Бр. 9 - Стр. 25

5.4.2.2 „wet blue“ („влажно плаво штавени“);
5.4.2.3 „кисела кожа“;
5.5. волна и влакна коишто ги исполнуваат посебните барања за крајната точка за оние производи кои се
третираат во регистрирани или одобрени од Агенцијата
за храна и ветеринарство објекти за миење на волна и
влакна со метод со кој се гарантира дека нема ризици
за јавното здравје и здравјето на животните.
5.6. пердуви и долни пердуви коишто ги исполнуваат посебните барања за крајната точка за оние производи кои фабрички се измиени и третирани со топла пареа од 100 °C за најмалку 30 минути.
5.7. Крзна кои се сушени на температура од 100 °C
за најмалку 30 минути.
5.8. Рибино масло за производство на медицински
производи којшто се добиени од нуспроизводи од животинско потекло опфатени со точките 3.5, 3.6, 3.9 и
3.10 од Листата на категоризирани нуспроизводи од
животинско потекло и ги исполнува посебните барања
за крајната точка и кои биле откиселени со раствор на
NaOH на температура од најмалку 80 °С а потоа биле
прочистени со дестилација на температура од најмалку
200 °С.
5.9. Гас и горива коишто ги исполнуваат барањата
за „multi-step catalytic process" за производство на обновливи извори на енергија и се добиени:
5.9.1 Според условите пропишани во Правилникот
за посебните услови во однос на објектите, техничката
опременост, како и постапките и условите за вршење
на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат олеохемиските објекти и објектите за производство на биогас и компост;
5.9.2 Во случај на користење на глина добиена од
белење или талог добиен од пред-третман процесите и
се користат за горење/согорување во објектите за инценерација/коинценерација, се трансформираат во биогас
или се компостираат или преработуваат во производи
кои не се наменети за исхрана на фармски животни и
кои не се употребуваат на почва од која се хранат фармските животни.“
2. Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7.
3. Оваа листа се објавува во „Службен весник на
Република Македонија".
Бр.02-4159/4
Министер за земјоделство,
6 декември 2013 година
шумарство и водостопанство,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
162.
Врз основа на член 96 став (7) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13 и 164/13), министерот
за здравство, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
ПУНКТОВИ
Член 1
Во Правилникот за просторот, опремата и кадарот
за здравствените пунктови („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/12), членот 2 се менува и
гласи:
„Здравствениот пункт се организира во простор со
голема фрекфенција на луѓе, кој е лесно достапен и со
можност за брз и лесен влез односно излез.“
Член 2
По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:
„Во рамките на здравствениот пункт преносниот
дефибрилатор треба да биде сместен на лесно пристапно место во посебна кутија над која има ознака со текст
„Преносен дефибрилатор“.

Стр. 26 - Бр. 9
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Кутијата во која е сместен преносниот дефибрилатор треба да биде прицврстена на ѕид и да има врата со
проѕирен дел низ која од надвор се гледа преносниот
дефибрилатор.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 07-10843/3
10 јануари 2014 година
Министер за здравство,
Скопје
Никола Тодоров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
163.
Врз основа на член 33 став 9 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11 и 15/13), министерот за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЛИЦАТА
КОИ ОСТВАРУВААТ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА
ДЕЈНОСТ ВО УЧЕНИЧКИОТ ДОМ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува видот на образованието на лицата кои остваруваат воспитно-образовна работа во ученичкиот дом.
Член 2
Воспитувач во ученичкиот дом за основно образование може да биде лице кое завршило:
- додипломски студии на факултет - наставна насока или друга насока со стекната педагошко-психолошка и методска подготовка,
- дипломиран педагог или
- дипломиран психолог.
Член 3
Воспитувач во ученичкиот дом за средно образование може да биде лице кое завршило:
- додипломски студии на факултет - наставна насока или друга насока со стекната педагошко-психолошка и методска подготовка,
- дипломиран педагог или
- дипломиран психолог.
Член 4
Воспитувач во ученичките домови за ученици од
основно и средно образование со посебни воспитно-образовни потреби може да биде лице:
- со завршено високо образование, дипломиран дефектолог (специјален едукатор),
- со додипломски студии на факултет - наставна насока или друга насока со стекната дефектолошка, педагошко-психолошка и методска подготовка,
- дипломиран педагог или
- дипломиран психолог.
Член 5
Работата на стручниот соработник педагог во ученичките домови за ученици од основното и средното
образование и за ученичките домови од основно и
средно образование за ученици со посебни воспитнообразовни потреби ја остварува лице со стекнато звање дипломиран педагог.
Работата на стручниот соработник психолог во
ученичките домови за учениците од основното и средното образование и за ученичките домови од основно и
средно образование за ученици со посебни воспитнообразовни потреби ја остварува лице со стекнато звање
дипломиран психолог.

Работата на стручниот соработник библиотекар во
ученичките домови за основно и средно образование ја
остварува лице кое завршило:
- додипломски студии за библиотечна дејност,
- додипломски студии на факултет – наставна насока или друга насока со стекната педагошко-психолошка и методска подготовка .
Работата на стручен соработник библиотекар во
ученичките домови за ученици од основно и средно образование со посебни воспитно-образовни потреби ја
остварува лице кое завршило:
- додипломски студии за библиотечна дејност и со
стекната дефектолошка, педагошко-психолошка и методска подготовка или
- додипломски студии на факултет– наставна насока или друга насока со стекната дефектолошка, педагошко-психолошка и методска подготовка.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 08-66/1
8 јануари 2014 година
Скопје

Министер за образование,
Спиро Ристовски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
164.
Врз основа на член 84-а став 8 од Законот за социјалната заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13 и 187/13), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРАВОТО НА МОБИЛНОСТ ИЛИ СЛЕПИЛО,
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, СОСТАВОТ
НА ПРВОСТЕПЕНАТА И ВТОРОСТЕПЕНАТА
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НА НАОД И МИСЛЕЊЕ
ЗА ПОТРЕБАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОВА
ПРАВО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАОДОТ
И МИСЛЕЊЕТО И ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ НАОДИ
Член 1
Во Правилникот за начинот за остварување на правото на мобилност или слепило, потребната документација,
составот на првостепената и второстепената комисија за
давање на наод и мислење за потребата за остварување на
ова право, формата и содржината на наодот и мислењето
и водењето на евиденција за издадените наоди (Службен
весник на Република Македонија бр. 40/13) во член 2 по
ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Како лице со 100% телесен инвалидитет во смисла
на овој правилник се смета и лице со тетраплегија
(квадриплегија) кај кое што постои локомоторна
дисфункција и кое што своите основни биолошки и социјални потреби ги извршува само со помош на инвалидска количка со придружник“.
Член 2
Во член 2 став 2 во алинејата 9 по зборот "тетраплегија" се додава зборот "(квадриплегија)".
Член 3
Во член 5 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
,,Комисијата од ставот 1 на овој член, утврдувањето
на правото на додаток за мобилност за лицата со хемиплегија и тетраплегија (квадриплегија) го врши со
непосреден увид во домот на барателот. “
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
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Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија” .
Бр. 10-200/1
Министер
13 јануари 2014 година
за труд и социјална политика,
Скопје
Диме Спасов, с.р.
__________
165.
Врз основа на член 84-в став 5 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13 и 187/13 ) министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО
НА ПАРИЧНА ПОМОШ НА САМОХРАН РОДИТЕЛ
КОЈ ИМА ДЕТЕ СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ОВА ПРАВО
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на остварување на правото на парична помош на самохран родител кој има дете со пречки во развојот и потребната
документација за остварување на ова право.
Член 2
Правото на парична помош на самохран родител
кој има дете со пречки во развојот (во натамошниот
текст: самохраниот родител) се остварува со поднесување на барање и потребната документација до месно
надлежниот центар за социјална работа.
Член 3
Како дете со пречки во развојот во смисла на овој
правилник се смета дете со:
- тешки и најтешки пречки во телесниот развој,
- умерена, тешка и длабока ментална попреченост,
- најтежок степен на оштетување на видот, слухот
или говорот (слепо лице и практично слепо лице, практично глуво и тотално глуво лице),
- лице со аутизам и
- лице со повеќе видови на пречки (комбинирани).
Член 4
Потребна документација за остварување на правото
на парична помош на самохраниот родител е:
1. важечка лична карта на граѓанинот на Република
Македонија, лична карта за постојан престој на странец, лична карта за признат бегалец или лична карта за
лице под супсидијарна заштита, која се доставува само
на увид за докажување на идентитетот и државјанството;
2. извод од матична книга на родените за самохраниот родител;
3. извод од матична книга на родените за детето;
4. извод од матична книга на венчаните;
5. потврда од надлежен суд дека на самохраниот
родител не му е одземено родителското право над детето;
6. потврда од Агенција за вработување на Република Македонија, за статус на невработено лице за самохраниот родител;
7. потврда од Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување на Република Македонија дека самохраниот родител, по наполнување на 62 години на живот
за жена односно 64 години на живот за маж, не користи право на пензија и
8. наод, оцена и мислење на стручен орган за видот
и степенот на попреченост. (решение од надлежен центар за социјална работа за видот и степенот на попреченост во менталниот и телесниот развој).
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Документите од став 1 алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на
овој член, центарот ги прибавува по службена должност по пат на размена на податоците по електронски
пат со надлежните институции или во писмена форма,
по претходно дадената писмена согласност на подносителот за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на парична помош на самохран родител кој што има дете со
пречки во развојот.
Писмената согласност на подносителот за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на парична помош на
самохран родител кој што има дете со пречки во развојот се дава на образец – Изјава, кој е даден во прилог
бр.1 и е составен дел на овој правилник.
Писмената согласност од став 3 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи:
име и презиме на подносителот на барањето, единствен
матичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, број, датум и орган кој ја издал личната карта,
содржина на изјавата и место за потпис на подносителот на барањето и стручниот работник.
Член 4
Центарот за социјална работа проверува дали детето било сместено во установа за социјална заштита.
Член 5
Центарот за социјална работа барањето за прибавување на податоци за факти за кои службена евиденција
води друг државен орган, односно друг субјект кој води регистар на податоци, по дадената согласност од
странката за користење на нејзините лични податоци
во постапката за остварување на правото на парична
помош на самохран родител кој има дете со пречки во
развојот, го поднесува на образец – Барање за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден
во прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.
Барањето од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за
центарот за социјална работа кој поднесува барање за
размена на податоци по електронски пат со надлежните институции или во писмена форма во постапката за
остварување на правото на парична помош на самохран родител кој има дете со пречки во развојот, податоци за службеното лице кое постапува по барањето на
странката во институцијата која бара податоци, предмет на барањето на странката доставено до центарот за
социјална работа надлежен за решавање на барањето и
согласност од странката која што поднесува барање.
Институцијата која дава одговор по поднесеното
барање, одговорот го доставува до центарот за социјална работа на образец – Одговор на барањето за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден
во прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник.
Одговорот од став 3 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за
институцијата која доставува податоци за кои води
службена евиденција, податоци за службеното лице
кое доставува одговор и податоци за странката за која
се доставуваат податоците.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-200/2
13 јануари 2014 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.
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166.
Врз основа на член 84-б став 3 од Законот за социјалната заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13 и 187/13), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО
НА ДОДАТОК ЗА ГЛУВОСТ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, СОСТАВОТ НА ПРВОСТЕПЕНАТА И ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НА НАОД И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОВА ПРАВО, ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА НАОДОТ И МИСЛЕЊЕТО
И ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ
НАОДИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за остварување на правото на додаток за глувост, потребната
документација, составот на првостепената и второстепената комисија за давање на наод и мислење за потребата за остварување на ова право, формата и содржината на наодот и мислењето и водењето на евиденција за
издадените наоди.
Член 2
Правото на додаток за глувост се остварува со поднесување на барање и потребната документација, до
месно надлежниот центар за социјална работа.
Член 3
Како тотално глуво лице во смисла на овој правилник се смета лице кај кое оштетувањето на слухот е поголемо од 80дб во говорнофрекфентното подрачје и
кое со слушен аплификатор не може целосно да го перципира вербалниот говор.
Член 4
Барање за остварување на право на додаток за глувост се поднесува од страна на барателот на образец
кој се печати на хартија во бела боја со А4 формат, кој
содржи: назив на органот до кој што се поднесува барањето, наслов на барањето, податоци за подносителот
на барањето, содржина на барањето, наведување на
прилози, место за датум на поднесување и за потпис на
подносителот на барањето.
Барањето од став 1 на овој член е дадено во прилог
бр. 1 и е составен дел на овој правилник.
Член 5
Потребна документација за остварување на правото
на додаток за глувост е:
1. важечка лична карта на граѓанинот на Република
Македонија, лична карта за постојан престој на странец, лична карта за признат бегалец или лична карта за
лице под супсидијарна заштита, која се доставува само
на увид за докажување на идентитетот и државјанството;
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2. медицинска документација во оригинал или копија заверена кај нотар и
3. трансакциска сметка на подносителот на барањето.
Член 6
Првостепената комисија за утврдување на правото
на додаток за глувост се состои од пет членови од кои
еден доктор специјалист оториноларинголог , еден аудиметрист, еден сурдолог, еден психолог и еден логопед.
Наодот и мислењето на комисијата од став 1 на овој
член се издава на образец кој се печати на хартија во
бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на комисијата која што го дава наодот и мислењето, наслов на наодот и мислењето, податоци за прегледаното лице, начин и тек на прегледот, поставен наод, заклучно мислење, место за датум на прегледот, место за потпис на
членовите на комисијата и место за потпис на овластено лице.
Образецот од став 2 на овој член е даден во прилог
бр. 2 и е составен дел на овој правилник.
Член 7
Во постапката по поднесена жалба против првостепено решение за остварување на право на додаток за
глувост, наод и мислење дава второстепена комисија
составена од три члена од кои двајца доктори специјалисти оториноларинголози-аудиолози и еден аудиметрист.
Наодот и мислењето на комисијата од став 1 на овој
член се издава на образец кој се печати на хартија во
бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на комисијата која што го дава наодот и мислењето, наслов на наодот и мислењето, податоци за прегледаното лице, начин и тек на прегледот, поставен наод, заклучно мислење, место за датум на прегледот, место за потпис на
членовите на комисијата и место за потпис на овластено лице.
Образецот од став 2 на овој член е даден во прилог
бр. 3 и е составен дел на овој правилник.
Член 8
Евиденцијата на издадените наоди и мислења за утврдување на потребата од остварување на право на додаток за глувост се води во книга во која се внесува:
реден број, број и датум на предметот на центарот за
социјална работа, име и презиме и единствен матичен
број на граѓанинот на барателот, број на наодот и мислењето и забелешка.
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-200/3
13 јануари 2014 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

Стр. 32 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 9

16 јануари 2014

16 јануари 2014

Бр. 9 - Стр. 35

167.
Врз основа на член 155, став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09,
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13) и член 6 од
Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа
на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.
10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА
НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1.Барањето на „Здружение на лица со церебрална
парализа Велес“, се уважува.
2. „Здружение на лица со церебрална парализа Велес“ со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бб Велес, се
впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на „Здружение на лица со церебрална парализа Велес“ со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бб Велес, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот
на објавувањето на Решението во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 10-9746/4
17 декември 2013 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
168.
Врз основа на член 15 став (6) од Законот за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр. 86/08, 156/10, 53/11 и 163/13) и
член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на
докази и податоци по службена должност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 79/13), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ДОЗВОЛАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГРОБИШТА,
КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
НА ДОЗВОЛАТА И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВИТЕЛ
СО ГРОБИШТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за управување со гробишта, како и начинот на
издавање и одземање на дозволата и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и
одземени дозволи за управител со гробишта.
Член 2
Правното лице за добивање на дозвола за управување со гробишта потребно е да поднесе писмено барање
до Министерството за транспорт и врски.
Барањето од став (1) на овој член се поднесува на
образец: „Барање за издавање на дозвола за управување со гробишта“ во А4 формат, во бела боја.
Барањето од став (1) на овој член содржи: назив на
органот до кој се поднесува барањето, број, датум на
поднесување, назив, седиште и ЕМБС на правното лице, докази кои се поднесуваат, телефон за контакт, електронска пошта, име, презиме и потпис на овластеното
лице кое го поднесува барањето.
Формата и содржината на образецот на барањето од
став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Кон барањето од член 2 од овој правилник се поднесува следната документација:
- доказ дека има седиште во Република Македонија;
- доказ дека е регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија;
- доказ дека не е поведена стечајна постапка или
постапка за ликвидација;
- доказ дека одговорното лице или член на органот
на управување на правното лице не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот
промет и стопанството или кривични дела против работните односи, додека траат последиците од пресудата;
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- доказ дека на правното лице не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност во траење од една или повеќе години;
- доказ дека финансиски е способен, односно своите сегашни и идни обврски, под нормални услови за работење да може да ги исполнува во период од 12 месеца, што се докажува со документ за економска и финансиска способност издаден од Централниот регистар
на Република Македонија;
- доказ дека е осигурен во осигурително друштво и
да приложи писмен доказ за способноста за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршењето на неговата дејност во согласност со закон и други прописи;
- доказ дека има најмалку пет вработени лица од
кои двајца со високо образование (инженер архитект,
градежен инженер, инженер за холтикултура или економист) и тројца со средно образование (геодетски техничар, економски техничар, хигиеничар, техничар за
холтикултура или чувар);
- доказ дека има соодветна техничка опрема и
- доказ дека не поседува дозвола за вршење на погребални услуги.

16 јануари 2014

Член 6
Регистарот за издадени и одземени дозволи за управител со гробишта се води во форма на книга, изработена од тврди корици и нумерирани внатрешни страни
во бела боја.
На предната страна на регистарот отпечатен е грбот на Република Македонија, назив – Министерство
за транспорт и врски со назив: „РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВИТЕЛ СО
ГРОБИШТА“.
Внатрешната страна на регистарот содржи: реден
број, назив, седиште и ЕМБС на правното лице, број на
издадената дозвола, датум на издавање на дозволата,
рок на важење на дозволата, број на одземената дозвола, датум на одземање на дозволата и забелешки.
Формата и содржината на регистарот од став (1) на
овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 7
Регистарот за издадени и одземени дозволи за управител со гробишта се води во пишана форма, а може да

Член 4
Дозволата за управување со гробишта се издава на
образец „Дозвола за управување со гробишта“ во А4
формат, во бела боја.
Дозволата од став (1) на овој член содржи: грб на
Република Македонија, назив – Министерство за
транспорт и врски, број на дозвола, назив – Дозвола за
управување со гробишта, назив, седиште и ЕМБС на
правното лице, рок на важење на дозволата, место и датум на издавање на дозволата, потпис и печат на органот кој ја издава.
Формата и содржината на образецот на дозволата
од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Дозволата за управување со гробишта се одзема ако
управителот на гробиштата престане да ги исполнува
условите пропишани со Законот за гробишта и погребални услуги и ако во случај на констатирани недостатоци истите не ги отстрани во рок не подолг од шест
месеци од денот на приемот на решението од органот
кој ја издал дозволата.

се води и во електронска форма.
Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето, формата и содржината
на образецот на дозволата за управување со гробишта,
како и начинот на издавање и одземање на дозволата и
формата, содржината на регистарот за издадени дозволи за управител на гробишта („Службен весник на Република Македонија“ број 125/08).
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-570

Министер

13 јануари 2014 година

за транспорт и врски,

Скопје

Миле Јанакиески, с.р.

16 јануари 2014
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
169.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 9.1.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црвена Нива која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кочани.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црвена Нива, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Црвена Нива.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-198/1
9 јануари 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

170.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 9.1.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Припор која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Кочани.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Припор, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Припор.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-199/1
9 јануари 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

16 јануари 2014

171.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 9.1.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мородвис која е во надлежност
на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кочани.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мородвис, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Мородвис.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 09-200/1
9 јануари 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
__________
172.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 9.1.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Прибачево која е во надлежност
на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кочани.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Прибачево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Прибачево.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-201/1
9 јануари 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
__________
173.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 9.1.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горни Подлог која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кочани.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горни Подлог, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Горни Подлог.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-202/1
9 јануари 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
__________
174.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 9.1.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Грдовци која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Кочани.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Грдовци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Грдовци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-203/1
9 јануари 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
__________
175.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 9.1.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лепопелци која е во надлежност
на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кочани.
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лепопелци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Лепопелци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-204/1
9 јануари 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
176.
Врз основа на член 158-ѕ точка 1 и член 209 од Законот за супервизија на осигурување – пречистен текст
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
30/2012), Одлука на Уставен суд бр.202/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр.45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 („Службен весник на
Република Македонија“ бр.60/2012), Одлука на Уставен суд бр. 122/2011 („Службен весник на Република
Македонија“ бр.64/2012) и Одлука на Уставен суд бр.
129/2011 („Службен весник на Република Македонија“
бр.23/2013), Советот на eксперти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОСНОВНИТЕ ПОСТАПКИ, ПРАВИЛА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ СУПЕРВИЗИЈА
НА ОСИГУРУВАЊЕ
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овој правилник се пропишуваат основните
постапки, правила и начинот на спроведување супервизија на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва, друштвата за застапување во осигурување и Националното биро за осигурување (во понатамошниот текст: друштва) и подетално се уредуваат
надлежностите на лицата овластени од страна на
Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: супервизори) за спроведување супервизија преку:
- Перманентна вонтеренска супервизија на работењето на друштвата преку контрола на извештаите и останатата документација која друштвата ја доставуваат
до Агенцијата врз основа на Законот за супервизија на
осигурување, Законот за задолжително осигурување во
сообраќајот, подзаконските акти донесени врз основа
на овие закони и други прописи;

- Теренска (целосна или делумна и дополнителна)
супервизија на работењето на друштвата преку непосредна директна контрола и увид во работењето на
друштвото, неговите деловни книги и останата деловна
евиденција;
- Одредување мерки на супервизија;
- Одржување контакти со членовите на органите на
управување на друштвата и со друштвата за ревизија и
- Соработка и размена на податоци и информации со
други супервизорски органи од земјата и од странство.
(2) Одредбите од овој правилник се применуваат и
при спроведување супервизија на филијала на друштво
за осигурување од Република Македонија во земја
членка или во странска земја, директно вршење работи
на осигурување на друштво за осигурување од Република Македонија во земја членка, филијала на друштво
за осигурување од земја членка на Европската Унија,
филијала на друштво за осигурување од странска земја,
како и директно вршење работи на осигурување од
страна на друштво за осигурување од земја членка на
Европската Унија.
(3) Одредбите од овој правилник се применуваат и
при спроведување супервизија на:
- лица поврзани со друштвата;
- лица со кои друштвата склучиле договор за пренос на надворешни активности;
- застапници во осигурување и осигурителни брокери и
- лица кои без дозвола од Агенцијата за супервизија
на осигурување вршат работи на осигурување, осигурително брокерски работи или работи на застапување
во осигурување.
(4) Супервизори, согласно овој правилник, се лица
кои се вработени во Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата) и кои:
- врз основа на овластување од претседателот/член
на Советот на експерти на Агенцијата, спроведуваат
теренска супервизија на работењето на друштвата и останатите субјекти на супервизија и
- во извршувањето на работните задачи се задолжени за прибирање, контрола и анализа на извештаите и
податоците што друштвата и останатите субјекти на
супервизија се должни да ги доставуваат до Агенцијата
согласно со одредбите од Законот за супервизија на
осигурување, Законот за задолжително осигурување во
сообраќајот, подзаконските акти донесени врз основа
на овие закони и други прописи.
(5) Супервизори, согласно овој правилник, можат
да бидат и лица кои не се вработени во Агенцијата а
кои врз основа на посебно овластување од претседателот/член на Советот на експерти на Агенцијата се овластени да спроведуваат супервизија на одделни делови од работењето на друштвата и останатите субјекти
на супервизија.
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СОДРЖИНА И ОПФАТ НА СУПЕРВИЗИЈАТА
Член 2
Со спроведување супервизија на друштвата,
Агенцијата ја оценува сигурноста, стабилноста, ризичноста и усогласеноста на работењето на друштвото со
прописите преку:
- оцена на способноста на друштвото за управување
со ризиците, вклучувајќи ја организациската, техничката и кадровската опременост за извршување на работите на осигурување;
- оцена на мерките за управување со ризици кои ги
презема друштвото;
- оцена на адекватноста и соодветноста на применетите тарифи на премии, издвоените технички резерви,
средствата кои ги покриваат техничките резерви, адекватноста на капиталот, соодветноста на реосигурителната програма и реосигурителното покритие и останатите мерки за управување со ризик;
- оцена на деловната политика и стратегија на
друштвото;
- контрола на организацијата и начинот на водење
трговски книги, деловната и сметководствената документација, од аспект на нивната точност, ажурност и
веродостојност во примената на прописите за сметководство и сметководствените стандарди и составување
на финансиски извештаи;
- оцена на начинот на прием, обработка, ликвидација и исплата на штети и постапување со осигуреници и
други корисници на осигурување;
- контрола дали извештаите и податоците што
друштвото ги доставува до Агенцијата се доставени во
рамки на пропишаните рокови и дали се составени во
согласност со прописите што го регулираат работењето
на друштвото;
- оцена дали друштвото ги исполнува условите за
вршење работи на осигурување, осигурително брокерски работи или работи на застапување во осигурување,
како и усогласеност на работењето на друштвото со
дозволата, интерните акти на друштвото и прописите
донесени од страна на Агенцијата и другите надлежни
институции и органи;
- оцена на функционирањето на системот на интерни контроли, системот на корпоративно управување и
системот за известување на раководството;
- оцена на изборот и начинот на вршење ревизија од
страна на друштвото за ревизија, како и извештајот за
извршена ревизија на работењето и на годишните финансиски извештаи на друштвото;
- оцена на работењето и ефикасноста на внатрешната ревизија;
- оцена на примената на стандардите за информативна сигурност и планот за континуитет во работењето.
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ПЕРМАНЕНТНА ВОНТЕРЕНСКА СУПЕРВИЗИЈА
Член 3
(1) Перманентната вонтеренска супервизија на работењето на друштвата претставува систем на постапки и процеси кој се заснова на постојано седење на
работењето на друштвото и промените во работењето
на друштвото, преку анализа на извештаите и информациите кои друштвото ги доставува до Агенцијата
согласно Законот за супервизија на осигурување, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, подзаконските прописи донесени врз основа на овие закони и други прописи.
(2) Согласно со Законот за супервизија на осигурување, покрај извештаите и податоците од став (1) од
овој член, супервизорите може да побараат од друштвото и дополнителни податоци, извештаи и изјави од
вработените во друштвото.
(3) Супервизорите од член 1 став (4) од овој правилник, кои вршат перманентна вонтеренска супервизија на работењето на друштвата:
- Утврдуваат дали пропишаните извештаи и податоци се доставени во рамки на определените рокови, во
пропишана форма и на пропишан начин;
- Утврдуваат дали износите што се наведени во
пропишаните извештаи доставени до Агенцијата се логични и точни;
- Вршат анализа на трендовите во работењето на
друштвото и ја проценуваат неговата стабилност и сигурност;
- Изработуваат профили на ризик и супервизорски
стратегии за друштвото согласно со интерните акти на
Агенцијата;
- Составуваат записници за констатираните неусогласености во работењето на друштвото;
- Вршат други работи во насока на континуирано
следење на работењето на друштвата од аспект на
усогласеност на работењето на друштвата со прописите.
Член 4
(1) Доколку при спроведување на перманентната
вонтеренска супервизија се утврдат неусогласености со
Законот за супервизија на осигурување, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, подзаконските акти донесени врз основа на овие прописи и другите
прописи, супервизорите составуваат наод од супервизијата во форма на Записник од спроведена вонтеренска супервизија.
(2) Записникот од став (1) на овој член претставува
службен документ кој се составува врз основа на интерните правила на Агенцијата.
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(3) Друштвото може да цитира или на друг начин
да ја наведе содржината на Записникот само по претходно добиена писмена согласност од Агенцијата.
(4) Записникот од став (1) на овој член се доставува
до членовите на органот на управување на друштвото.
(5) Членовите на органот на управување на друштвото се должни да го разгледаат Записникот и да достават негова комплетна копија до Службата за внатрешна ревизија на друштвото.
(6) Членовите на органот на управување на друштвото се должни до Агенцијата да достават копија од
Записникот од седницата на органот на управување на
која бил разгледуван Записникот од спроведената вонтеренска супервизија.
Член 5
(1) Друштвото коешто било предмет на супервизија
има право да достави забелешки по однос на наодите
констатирани во Записникот. Кон забелешките друштвото треба да достави документирани докази со кои ќе
ги поткрепи забелешките.
(2) Друштвото треба да ги достави забелешките по
Записникот во рок кој ќе го определи Агенцијата а кој
не може да биде пократок од 8 ниту подолг од 15 дена.
(3) Во рамки на доставените забелешки по Записникот, друштвото може да побара од Агенцијата и дополнителни појаснувања во врска со основите врз кои
Агенцијата ги заснова наодите констатирани во Записникот.
(4) Супервизорите се должни да му достават на
друштвото одговор на забелешките по што и официјално ќе се смета дека Записникот од спроведена вонтеренска супервизија е конечен.
(5) Доколку друштвото не достави забелешки по Записникот од спроведена вонтеренска супервизија во
рокот од став (2) на овој член, ќе се смета дека друштвото се согласува со наодите констатирани во Записникот, по што и официјално Агенцијата до друштвото
ќе достави писмо со кое ќе се смета дека Записникот од
спроведената вонтеренска супервизија е конечен.
(6) По конечноста на Записникот, негова копија се
доставува до надзорниот орган на друштвото со барање тој да биде разгледан од страна на членовите на
надзорниот орган на првата наредна седница.
(7) Надзорниот орган на друштвото е должен
писмено да ја извести Агенцијата за времето на одржување на седницата на која ќе се разгледува Записникот
од спроведената вонтеренска супервизија. Супервизорите може да присуствуваат на седницата на надзорниот орган на која се разгледува Записникот од спроведена вонтеренска супервизија.
(8) Доколку во Записникот од спроведена вонтеренска супервизија се содржани наоди кои се однесуваат
на работата на друштвото за ревизија, извадок од Записникот се доставува и до друштвото за ревизија.
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(9) Извадокот од Записникот од став (8) од овој
член, се доставува до друштвото за ревизија во истиот
момент кога Записникот од спроведена вонтеренска супервизија се доставува до членовите на органот на управување на друштвото.
(10) Друштвото за ревизија од став (8) на овој член
има право на забелешки по извадокот од Записникот во
рок од осум дена. Кон забелешките друштвото за ревизија треба да достави документирани докази со кои ќе
ги поткрепи забелешките.
(11) Во рамки на доставените забелешки по извадокот од Записникот, друштвото за ревизија може да побара од Агенцијата и дополнителни појаснувања во
врска со основите врз кои Агенцијата ги заснова наодите констатирани во извадокот од Записникот.
(12) Супервизорите се должни да му достават на
друштвото за ревизија одговор на забелешките по што
извадокот од Записникот ќе се смета за конечен.
(13) Доколку друштвото за ревизија не достави забелешки по извадокот од Записникот од спроведена
вонтеренска супервизија во рокот од став (10) на овој
член, ќе се смета дека друштвото за ревизија се согласува со наодите констатирани во извадокот од Записникот по што и официјално Агенцијата до друштвото
за ревизија ќе достави писмо со кое ќе се смета дека извадокот од Записникот од спроведената вонтеренска
супервизија е конечен.
(14) Агенцијата ќе го извести Институтот на овластени ревизори и Советот за унапредување и надзор на
ревизијата за направената писмена кореспонденција од
ставовите (8), (9), (10), (11), (12) и (13) од овој член, со
друштвото за ревизија.
ТЕРЕНСКА СУПЕРВИЗИЈА
Член 6
(1) Теренска супервизија на работењето на друштвата претставува систем на постапки и процеси преку
кои се утврдува сигурноста, стабилноста, ризичноста и
усогласеноста на друштвото со прописите, при што се
применуваат интерните правила и процедури донесени
од страна на Агенцијата.
(2) Теренската супервизија од став (1) од овој член
ја спроведуваат супервизорите од член 1 став (4) и (5)
од овој правилник.
(3) Теренската супервизија се врши според однапред утврден План за теренска супервизија одобрен од
страна на Советот на експерти на Агенцијата.
(4) По исклучок на став (3) од овој член, теренската
супервизија се спроведува и по потреба во следните
случаи:
- доколку преку спроведување на перманентната
вонтеренска супервизија на работењето на друштвата
за осигурување се утврди влошување на трендовите во
работењето на друштвото, што може негативно да влијае врз неговата сигурност и стабилност и ризичност;
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- доколку е потребно да се утврди респонзивноста
на друштвото во однос на преземените мерки на супервизија од страна на Агенцијата и
- заради прибирање, обработка и анализа на податоци потребни за вршење на функциите на Агенцијата.
(4) Планот за теренска супервизија се утврдува врз
основа на профилите на ризик и супервизорските стратегии утврдени во рамки на постојаното вонтеренско
следење на работењето на друштвата.

купната расположлива документација, вклучувајќи ги
и податоците кои се чуваат електронски, како и да ја
обезбеди целокупната документација што супервизорите ќе ја побараат, вклучувајќи писмени изјави од
страна на членовите на органите на управување и другите лица со посебни права и овластувања, со објаснување за прашањата кои се од значење за утврдување на
сигурноста, стабилноста и ризичноста на друштвото и
усогласеноста на друштвото со прописите.

Член 7
(1) Пред отпочнување на теренска супервизија,
Агенцијата до друштвото доставува Решение за овластување лица за спроведување теренска супервизија во
рок што не е пократок од 15 дена пред отпочнување на
теренската супервизија.
(2) По исклучок на став (1) на овој член, Агенцијата
доставува Решение за овластување лица за спроведување делумна теренска супервизија во рок што не е
пократок од 8 дена пред отпочнување на супервизијата.
(3) По исклучок на став (1) и (2) на овој член,
Агенцијата може да го достави Решението за овластување лица за спроведување теренска супервизија и на
лице место пред самото отпочнување на теренската супервизија доколку на друг начин не било можно да се
остварат целите на теренската супервизија.
(4) Решението за овластување лица за спроведување теренска супервизија од став (1) и (2) на овој член
содржи податоци за предметот на супервизијата, супервизорот овластен да го координира супервизорскиот тим, датумот на отпочнување на супервизијата, како
и планираното времетраење на супервизијата.
(5) Заедно со Решението за овластување лица за
спроведување теренска супервизија, Агенцијата до
друштвото доставува и известување во кое се утврдуваат податоците и информациите што друштвото ќе
треба да ги достави до Агенцијата пред отпочнување
на теренската супервизија и податоците и информациите што друштвото ќе треба да ги подготви заклучно со
денот на отпочнување на теренската супервизија.
(6) Податоците и информациите што друштвото
треба да ги достави до Агенцијата пред отпочнување
на теренската супервизија согласно став (5) од овој
член треба да бидат доставени во рок кој не е пократок
од 8 ниту подолг од 15 дена по приемот на решението
за овластување лица од став (1) од овој член.
(7) Податоците и информациите што друштвото
треба да ги достави до Агенцијата согласно став (5) од
овој член треба да бидат целосни, точни и конечни и
друштвото не може да ги менува во текот на теренската супервизија.

Член 9
(1) Доколку во текот на спроведување на теренската супервизија се утврди потреба од продолжување на
траењето на теренската супервизија или проширување
на предметот на супервизијата, во согласност со интерните правила и процедури за работа на Агенцијата,
претседателот/членот на Советот на експерти на
Агенцијата ќе изврши измена и дополнување на овластувањето за спроведување супервизија.
(2) Доколку побараните податоци и информации
потребни за спроведување на супервизијата не се подготвени на денот на отпочнување на теренската супервизија, односно податоците и информациите за коишто
било побарано да бидат доставени до Агенцијата пред
отпочнување на супервизијата не се доставени во рамки на предвидениот рок, Агенцијата ќе ја прекине супервизијата.
(3) Теренската супервизијата ќе биде прекината и
доколку истата се одвива отежнато поради неуредна
евиденција, недостаток или недоставување на документација, некооперативност на органите на друштвото
или ако на друг начин се попречува извршувањето на
супервизијата.

Член 8
Друштвото е должно во согласност со своите безбедносни процедури на супервизорите да им обезбеди
пристап до сите простории, да им ја даде на увид цело-

Член 10
(1) По спроведената теренска супервизија, супервизорите составуваат наод од супервизијата во форма на
Записник од спроведена теренска супервизија.
(2) По исклучок на став (1) од овој член, за спроведената теренска супервизија од член 6 став (4) од овој
правилник, супервизорите составуваа записник којшто
не се доставува до друштвото.
(3) Записникот од став (1) на овој член претставува
службен документ кој се составува врз основа на интерните правила и процедури на Агенцијата.
(4) Записникот од став (1) на овој член содржи информации, податоци и согледувања на супервизорите
за начинот на кој друштвото управува со ризиците и за
усогласеноста на работењето на друштвото со прописите.
(5) Друштвото може да цитира или на друг начин
да ја наведе содржината на записникот само по претходно добиена писмена согласност од Агенцијата за
потребите за вршење ревизија на годишните финансиски извештаи на друштвото, за длабинска анализа на
друштвото и во други случаи предвидени со закон.
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(6) Записникот од став (1) на овој член се доставува
до членовите на органот на управување на друштвото.
(7) Членовите на органот на управување на друштвото се должни да го разгледаат записникот и да достават негова комплетна копија до Службата за внатрешна ревизија на друштвото.
(8) Членовите на органот на управување на друштвото се должни до Агенцијата да достават копија од
Записникот од седницата на која бил разгледуван Записникот од спроведената теренска супервизија.
Член 11
(1) Против Записникот од спроведената теренска
супервизија, друштвото коешто било предмет на супервизија има право да достави забелешки по однос на
наодите констатирани во Записникот. Кон забелешките
друштвото треба да достави документирани докази со
кои ќе ги поткрепи забелешките.
(2) Друштвото може да ги достави забелешките по
Записникот во рок кој ќе го определи Агенцијата а кој
не може да биде пократок од 8 ниту подолг од 15 дена.
(3) Во рамки на доставените забелешки по одделни
наоди од Записникот, друштвото може да побара од
Агенцијата и дополнителни појаснувања во врска со
основите врз кои Агенцијата ги заснова наодите констатирани во Записникот.
(4) Супервизорите се должни да му достават на
друштвото одговор на забелешките по што и официјално ќе се смета дека теренската супервизија е завршена
а Записникот ќе се смета за конечен.
(5) Доколку друштвото не достави забелешки по Записникот од спроведената теренска супервизија во рокот од став (2) на овој член, ќе се смета дека друштвото
се согласува со наодите констатирани во Записникот,
по што и официјално Агенцијата до друштвото ќе достави писмо со кое ќе се смета дека Записникот од спроведената теренска супервизија е конечен.
(6) По конечноста на Записникот, негова копија се
доставува до надзорниот орган на друштвото со барање тој да биде разгледан од страна на членовите на
надзорниот орган на првата наредна седница.
(7) Надзорниот орган на друштвото е должен
писмено да ја извести Агенцијата за времето на одржување на седницата на која ќе се разгледува Записникот
од спроведената теренска супервизија. Супервизорите
може да присуствуваат на седница на надзорниот орган
на која се разгледува Записникот од спроведената теренска супервизија.
(8) Доколку во Записникот од спроведената теренска супервизија се содржани наоди кои се однесуваат
на работата на друштвото за ревизија, извадок од Записникот се доставува и до друштвото за ревизија.
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(9) Извадокот од Записникот од став (8) од овој
член се доставува до друштвото за ревизија во истиот
момент кога Записникот од спроведена теренска супервизија се доставува до членовите на органот на управување на друштвото.
(10) Друштвото за ревизија од став (8) на овој член
има право на забелешки по извадокот од Записникот во
рок од 8 дена. Кон забелешките друштвото за ревизија
треба да достави документирани докази со кои ќе ги
поткрепи забелешките.
(11) Во рамки на доставените забелешки по извадокот од Записникот, друштвото за ревизија може да побара од Агенцијата и дополнителни појаснувања во
врска со основите врз кои Агенцијата ги заснова наодите констатирани во Записникот.
(12) Супервизорите се должни да му достават на
друштвото за ревизија одговор на забелешките по што
извадокот од Записникот ќе се смета за конечен.
(13) Доколку друштвото за ревизија не достави забелешки по извадокот од Записникот од спроведената
теренска супервизија во рокот од став (10) на овој
член, ќе се смета дека друштвото за ревизија се согласува со наодите констатирани во Записникот, по што и
официјално Агенцијата до друштвото за ревизија ќе
достави писмо со кое ќе се смета дека извадокот од Записникот од спроведената теренска супервизија е конечен.
(14) Агенцијата ќе го извести Институтот на овластени ревизори и Советот за унапредување и надзор на
ревизијата за направената писмена кореспонденција од
ставовите (8), (9), (10), (11), (12) и (13) од овој член, со
друштвото за ревизија.
МЕРКИ НА СУПЕРВИЗИЈА
Член 12
(1) Доколку во текот на спроведување на супервизијата се утврди дека друштвото не ги почитува одредбите до Законот за супервизија на осигурување, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, подзаконските акти донесени врз основа на овие закони,
како и останатите прописи (во понатамошниот текст:
утврдени незаконитости и/или неправилности),
Агенцијата може да ги изрече следниве мерки на супервизија:
1. Наредба за отстранување на незаконитости;
2. Одредување на дополнителни мерки на супервизија;
3. Одземање на дозволата;
4. Воведување на посебна управа;
5. Поднесување на предлог за покренување на
прекршочна постапка, односно изрекување прекршочна санкција;
6. Спроведување на ликвидација на друштвото;

16 јануари 2014

7. Поднесување на предлог за отворање стечајна постапка на друштвото.
(2) Доколку во текот на спроведување на супервизијата се утврдат незаконитости/неправилности за кои
е предвиден прекршок, Агенцијата во рамки на своите
овластувања на сторителот на прекршокот ќе му понуди постапка на посредување и постигнување согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја плати глобата, другите давачки или да ги отстрани последиците од прекршокот.
(3) Постапката на посредување се покренува со доставување понуда за постигнување согласност за спроведување постапка за посредување од страна на
Агенцијата во рок од 8 дена од денот кога е констатирано сторување на пекршокот.
(4) Постапката на посредување се спроведува во
согласност со одредбите од Законот за супервизија на
осигурување, Законот за задолжително осигурување во
сообраќајот и Законот за прекршоци.
(5) Покрај мерките утврдени во став (1) и (2) на
овој член, Агенцијата може да му наложи на друштвото да преземе и други мерки во функција на унапредување на работењето на друштвото и зајакнување на
системот на интерни контроли во друштвото.
(6) Мерките на супервизија утврдени во став (1) и
(2) од овој член се носат во форма на Решение, Наредба или Спогодба (во понатамошниот текст: акти на
Агенцијата).
(7) Агенцијата може да определи една или повеќе
мерки на супервизија.
(5) Агенцијата определува мерки на супервизија
кои се најцелисходни и најсоодветни за постигнување
на регулаторните цели, водејќи сметка за природата,
тежината и зачестеноста на утврдените незаконитости
и/или неправилности.
Член 13
(1) Друштвото е должно во рокот утврден во актот
на Агенцијата да ги отстрани утврдените незаконитости и/или неправилности и до Агенцијата да достави извештај за отстранување на незаконитости и/или неправилности.
(2) Извештајот ќе содржи појаснување на преземените мерки и ќе биде придружен со доказна документација дека утврдените незаконитости и/или неправилности се отстранети.
(3) Доколку Агенцијата утврди одредени незаконитости при водењето на сметководствената, административната или другата деловна евиденција, ќе му наложи
на друштвото Извештајот за отстранување на незаконитости и/или неправилности да биде придружен со
позитивно мислење од страна на овластен ревизор дека
незаконитостите и/или неправилностите се отстранети.
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(4) Врз основа на Извештајот за отстранување на
незаконитости/неправилности, Агенцијата може да
спроведе дополнителна супервизија на работењето на
друштвото во обем кој е неопходен за утврдување дали
утврдените незаконитости и/или неправилности се отстранети.
(5) Доколку врз основа на Извештајот за отстранување на незаконитости/неправилности од став (1) и/или
спроведената дополнителна супервизија од став (4) на
овој член се утврди дека друштвото ги отстранило утврдените незаконитости и/или неправилности, Агенцијата во рок од 30 дена од денот на прием на извештајот,
ќе донесе решение со кое претходно донесениот акт
(решение или наредба) се става вон сила. Доколку во
рокот од 30 дена Агенцијата не донесе решение, ќе се
смета дека незаконитостите/неправилностите биле отстранети.
(6) Доколку врз основа на Извештајот за отстранување на незаконитости/неправилности од став (1) и/или
спроведената дополнителна супервизија од став (4) на
овој член се утврди дека друштвото не ги отстранило
утврдените незаконитости и/или неправилности,
Агенцијата ќе преземе други мерки согласно закон.
Член 14
(1) Друштвото може да поднесе Приговор против
Наредбата за отстранување на незаконитости во рок од
8 дена од доставувањето на Наредбата.
(2) Доколку приговорот е поднесен во рокот од став
(1) на овој член, крајниот рок за отстранување незаконитости определен во Наредбата ќе биде продолжен за
периодот од поднесување на приговорот до донесување решение во врска со приговорот.
(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во случај
кога поради природата на незаконитостите извршувањето на Наредбата не може да се одложи, Агенцијaта
може во наредбата да наведе дека приговорот не го одложува извршувањето на наредбата.
(4) По приговорот од став (1) на овој член Агенцијата ќе одлучи со решение во рок од 15 дена од прием
на приговорот, по што Наредбата ќе стане конечна.
(5) Со решението од став (4) од овој член, Агенцијата може да го одбие или отфрли приговорот, да ја
промени Наредбата или да ја укине Наредбата.
ОДРЖУВАЊЕ КОНТАКТИ СО ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО,
СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА И СО
ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА
Член 15
(1) Супервизорите од член 1 став (4) од овој правилник пред отпочнување на теренската супервизија
задолжително одржуваат работен состанок со службата
за внатрешна ревизија и со друштвото за ревизија определено од друштвото.
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(2) На состанокот се дискутира за наодите од активностите на Службата за внатрешна ревизија и друштвото за ревизија.
(3) Супервизорите од член 1 став (4) од овој правилник, согласно со потребите, одржуваат работни состаноци со членовите на органот на управување, членовите на надзорниот орган, овластениот ревизор на
друштвото и друштвото за ревизија определено од
друштвото.
(4) На овие состаноци се дискутира и се разменуваат податоци и информации за работењето на друштвото од кои супервизорите треба да добијат поблиски информации за работењето на друштвото, корпоративното управување, ризиците во работењето, управувањето
со ризиците, промените во деловната политика и стратегија на друштвото и сигурноста и стабилноста на
друштвото.

16 јануари 2014

СОРАБОТКА И РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ СО
ДРУГИ СУПЕРВИЗОРСКИ ОРГАНИ
Член 16
Супервизорите од член 1 став (4) од овој правилник
при вршењето супервизија на друштвото, по потреба,
соработуваат и рaзменуваат податоци и информации со
други супервизорски органи од Република Македонија
и од странство.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 17
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.0201-1273/4
26 декември 2013 година
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