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3. Vlefshmëria e këtij aktvendim pushon para 
përfundimit të afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij 
aktvendimi, përkatësisht me ditën e shkarkimit të personit 
të pikës 1 të këtij aktvendimi nga funksioni Anëtar 
Ekzekutiv i Bordit të Drejtorëve dhe Drejtor Ekzekutiv i 
Shoqërisë së Menaxhimit të Fondeve të Investimeve VFP 
FOND MENAXHMENT Shkup dhe në raste të tjera të 
përcaktuara me ligj.   

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 
PA1 Numër 08-21 Komisioni i Letrave me Vlerë i 

16.3.2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut 
Shkup Kryetarja, 

 mr. sc. Nora Aliti, d.v. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

977. 
Врз основа на член 15 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 55/2013, 
41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 
61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/2019) член 18 од Ста-
тутот на Агенцијата за катастар на недвижности број 
01-7492/10 од 30.4.2013 година, број 01-548/8 од 
30.1.2015 година, број 0101-31874/1 од 29.8.2018 годи-
на и 0101-5114/9 од 29.5.2020 година, директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2021 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската Општина Стенче, која е во надлежност на 
одржување на Одделенитето за катастар на недвижнос-
ти Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската Општина Стенче, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската Општина 
Стенче. 

Оваа Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
  Бр. 0919-3921/1 Агенција за катастар на недвижности 

10 март 2021 година Директор,  
              Скопје м-р Борис Тунџев, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

978. 
Врз основа на членовите 158-ѕ точка 1 и 209 а во 

врска со членот 160 од Законот за супервизија на оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 
79/2007, 8/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010 и 44/2011, 
112/2011, 7/2012, 30/2012, 45/2012, 60/2012, 64/2012, 
23/2013, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 
192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ и „Службен 
весник на РСМ“ 101/2019 и 31/2020), Советот на ек-
сперти на Агенцијата за супервизија на осигурување на 
седница одржана на ден 10.3.2021 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПОСТАПКИ ПРАВИ-
ЛА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ СУПЕРВИЗИЈА 

 
Член 1 

Во Правилникот за основните постапки правила и 
начинот на спроведување супервизија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 9/2014 и 59/2017), 
во член 1 во ставот (1) по зборовите: „друштвата за зас-
тапување во осигурување“ се додаваат зборовите: „и 
банките кои вршат работи на застапување во осигуру-
вање“. 

Во алинеја еден по зборовите: „до Агенцијата“ се 
додаваат зборовите: „за супервизија на осигурување 
(во натамошниот текст: Агенцијата)“, a по зборовите: 
„и други прописи“; се додаваат зборовите: “(во ната-
мошниот текст: регулативата)“; 

Во ставот (2) зборовите: „Република Македонија“ 
се заменуваат со зборовите: „Република Северна Маке-
донија“. 

Во став (3) во точката 5 зборовите: „за супервизија 
на осигурување“ се бришат. 

Во став (4) зборовите: „за супервизија на осигуру-
вање (во понатамошниот текст: Агенцијата) и“ се бри-
шат. 

Во алинеја 2 зборовите: „Законот за супервизија на 
осигурување, Законот за задолжително осигурување во 
сообраќајот, подзаконските акти донесени врз основа 
на овие закони и други прописи“ се заменуваат со збо-
ровите: „регулативата“. 

 
Член 2 

Во член 4 по ставот (1) се додава нов став (2) кој 
гласи: 

„(2) Наодите кои се однесуваат на неусогласеност 
со регулативата во Записникот од спроведена вонте-
ренска супервизија од ставот (1) на овој член се озна-
чуваат со ознаката ЗР а наодите кои се однесуваат на 
утврдени слабости во функционирање на интерните 
контроли во друштвото, во Записникот од спроведена 
вонтеренска супервизија од ставот (1) на овој член се 
означуваат со ознаката ИК.“ 

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и 
(5). 

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:  
„(6) По исклучок на став (5) од овој член, не е пот-

ребна претходна писмена согласност од Агенцијата за 
цитирање или наведување на содржината на Записни-
кот за целите на законска ревизија на друштвата за оси-
гурување.“ 

Ставот (5) станува став (7). 
Ставот (6) кој станува став (8) се менува и гласи:  
„(8) Членовите на органот на управување на друш-

твото се должни да го разгледаат  Записникот од спро-
ведената вонтеренска супервизија и до Агенцијата да 
достават копија од записникот од седницата на органот 
на управување на која истиот бил разгледуван.“ 

Ставот (7) се брише. 
 

Член 3 
 
Во член 5  по ставот (5) се додаваат два нови става 

(6) и (7) кои гласат: 
„(6) По исклучок на ставот (5) од овој член, докол-

ку при спроведување на вонтеренска супервизија се 
констатираат неусогласености со одредбите од регула-
тивата кои се однесуваат на висината на капиталот или 
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средствата кои ги покриваат техничките резерви како и 
ограничувања на вложувањето на капиталот односно 
вложувањето на средствата кои ги покриваат технички-
те резерви, супервизорите овие неусогласености преку 
електронска комуникација ги проверуваат и потврдува-
ат со друштвото, по што изготвуваат Записник  кој ста-
нува конечен со денот на прием на Записникот од стра-
на на друштвото.  

(7) Во случаите од став (6) од овој член, со Запис-
никот  од спроведена вонтеренска супервизија до 
друштвото се доставува и наредба/решение со кое се 
изрекува мерка на супервизија.“ 

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (8) и (9). 
По ставот (9) се додава нов став (10) кој гласи: 
„(10) Надзорниот орган е должен копија од Запис-

никот од спроведена вонтеренска супервизија да дос-
тави до Службата за внатрешна ревизија на друш-
твото.“ 

Ставовот (8) станува став (11).   
Во ставот (9) кој станува став (12) зборовите: „од 

став (8)“ се заменуваат со зборовите: „од став (11)“. 
Во ставот (10) кој станува став (13) зборовите: „од 

став (8)“ се заменуваат со зборовите: „од став (11)“. 
Ставовите (11) и (12) стануваат ставови (14) и (15). 
Во ставот (13) кој станува став (16) зборовите: „од 

став (10)“ се заменуваат со зборовите: „од став (13)“. 
Во ставот (14) кој станува став (17) зборовите: „од 

ставовите (8), (9), (10), (11), (12) и (13)“ се заменуваат 
со зборовите: „од ставовите (11), (12), (13), (14) (15) и 
(16)“. 

 
Член 4 

Во член 6 во  ставот (2) зборовите: „супервизорите 
од член 1 став (4) и (5) од овој правилник“ се заменува-
ат со зборовите: „супервизори“. 

Ставот (5) се менува и гласи:  
„Планот за теренска супервизија се утврдува врз ос-

нова на профилите на ризик и супервизорските страте-
гии утврдени во рамки на спроведувањето на перма-
нентна вонтеренска супервизија на работењето на 
друштвата, односно врз основа на финансиска анализа 
на квантитативни параметри (за солвентност, ликвид-
ност, профитабилност и други квантитативни пара-
метри) како и квалитативни податоци за секое друштво 
(мислењето на независниот-надворешен ревизор, из-
вештаите на внатрешната ревизија, мислењето на ов-
ластениот актуар, програмите за реосигурување и ста-
тистиката за реосигурување, извештаите за поднесните 
и решени приговори до друштвото по основ на штети, 
извештаите за поднесените претставките до Агенци-
јата, стручна проценка на супервизорите  (канали на 
продажба, невообичаен тренд на одредена позиција во 
билансите, вредносно усогласување на побарувања, ви-
сина на провизии и сл).  Во предвид се земаат и прет-
ходно спроведените теренски супервизии од страна на 
Агенцијата, односно фреквенцијата на теренски супер-
визии по супервизиран субјект, но и сериозноста на на-
одите и мерките кои произлегле од истите. Врз креира-
ње на планoт за теренска супервизија влијае и новата 
регулаторна рамка, од страна на законодавецот и/или 
од страна на Агенцијата“. 

 
Член 5 

Во член  7 ставот (2) се менува и гласи: 
„По исклучок на став (1) од овој член, доколку су-

первизија сe спроведува само врз определени делови 
од работењето на друштвото – делумна теренска супер-
визија, Агенцијата до друштвото го доставува Решени-

ето за овластување лица за спроведување теренска су-
первизија од став (1) на овој член во рок што не е пок-
раток од 8 дена пред отпочнување на супервизијата.“ 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Решението за овластување лица за спроведување 

теренска супервизија од став (1) на овој член содржи 
податоци за предметот на супервизијата, супервизорот 
овластен да го координира супервизорскиот тим и чле-
новите на супервизорскиот тим кои ќе ја спроведат те-
ренската супервизија“. 

 
Член 6 

Во член 9 во ставот (1) зборовите: „продoлжување 
на траењето на теренската супервизија или“ се бришат. 

 
Член 7 

Во член 10 по ставот (1) се додава нов став (2) кој 
гласи: 

„(2) Наодите кои се однесуваат на неусогласеност 
со регулативата во Записникот од спроведена теренска 
супервизија од ставот (1) на овој член се означуваат со 
ознаката ЗР а наодите кои се однесуваат на утврдени 
слабости во функционирање на интерните контроли во 
друштвото, во Записникот од спроведена теренска су-
первизија од ставот (1) на овој член се означуваат со 
ознаката ИК.“ 

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), 
(4), (5), и (6). 

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:  
„(7) По исклучок на став (6) од овој член, не е пот-

ребна претходна писмена согласност од Агенцијата за 
цитирање или наведување на содржината на Записни-
кот за целите на законска ревизија на друштвата за оси-
гурување.“ 

Ставот (6) станува став (8). 
Ставот (7) кој станува став (9) се менува и гласи: 
„(9) Членовите на органот на управување на друш-

твото се должни да го разгледаат записникот од спро-
ведената теренска супервизија и до Агенцијата да дос-
тават копија од записникот од седницата на органот на 
управување на која истиот бил разгледуван.“ 

Ставот (8) се брише“. 
 

Член 8 
Во член 11 по ставот (5) се додаваат два нови става 

(6) и (7) кои гласат: 
„(6) По исклучок на ставот (5) од овој член, докол-

ку супервизорите во текот на спроведување на терен-
ската супервизија констатираат неусогласеност со од-
редбите од регулативата кои се однесуваат на висината 
на капиталот или висината на средствата за покривање 
на техничките резерви, односно прекршување на лими-
тите на  вложувањата на капитал или за вложувањата 
на средства кои ги покриваат техничките резерви сог-
ласно Законот за супервизија на осигурување, суперви-
зорите веднаш изготвуваат записник за друштвото по 
претходна електронска потврда од страна на друштво-
то за констатираните неусогласености.  Записникот 
станува конечен од денот на приемот на истиот од 
страна на друштвото.Теренската супервизија ќе про-
должи  во останатиот дел што е предмет на супервизија 
и за него ќе има редовна постапка за доставување на  
Записник“. 

(7) Во случаите утврдени во  ставот (6) од овој 
член, со доставување на Записникот од спроведена те-
ренска супервизија до друштвото се доставува и на-
редба/решение со кое е изрекува мерка на суперви-
зија“.  
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Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (8) и (9). 

По ставот (9) се додава нов став (10) кој гласи: 

„(10) Надзорниот орган е должен копија од Запис-

никот од спроведена теренска супервизија да достави 

до Службата за внатрешна ревизија на друштвото.“ 

Ставот (8) станува став (11). Во ставот (9) кој ста-

нал став (12) зборовите: „од став (8)“ се замeнуваат со 

зборовите: „од став (11)“. 

Во ставот (10) кој станал став (13) зборовите: „од 

став (8)“ се замeнуваат со зборовите: „од став (11)“. 

Ставовите (11) и (12) стануваат ставови (14) и (15).  

Во ставот (13) кој станал став (16) зборовите: „од 

став (10)“ се замeнуваат со зборовите: „од став (13)“. 

Во ставот (14) кој станал став (17) зборовите: „од 

ставовите (8), (9), (10), (11), (12) и (13)“ се замeнуваат 

со зборовите: „од ставовите (11), (12), (13), (14), (15) и 

(16)“. 

 

Член 9 

Во член 12 ставот (1) се менува и гласи: 

„Доколку во текот на спроведување на супервизија-

та се утврди дека друштвото не ги почитува одредбите 

од регулативата (во понатамошниот текст: утврдени 

незаконитости и/или неправилности), Агенцијата може 

да ги изрече следниве мерки на супервизија:“ 

Во став (1) точката 5) се брише, а точките 6) и 7) 

стануваат точки 5) и 6). 

Во ставот (3) зборовите: „согласно интерните акти“, 

се бришат. 

Ставот (5) се менува и гласи: 

“Мерките на супервизија утврдени во став (1) од 

овој член се носат во форма на на Решение и/или На-

редба (во натамошниот текст: акт на Агенцијата).“ 

Во ставот (6) зборовите: „интерните акти на 

Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „регулати-

вата“. 

Ставовите (7) и (8) се менуваат со нови ставови (7) 

и (8) кои гласат: 

„(7) За незаконитостите за кои согласно регулатива-

та е предвидена прекршочна санкција, пред поведува-

ње на прекршочната постапка, овластено службено ли-

це во Агенцијата на друштвото - сторител на прекршо-

кот му дава предлог за порамнување со издавање на 

прекршочен латен налог“.  

(8) Постапката за порамнување се спроведува во 

согласност со одредбите од Законот за супервизија на 

осигурување, Законот за задолжително осигурување во 

сообраќајот и Законот за прекршоци“.   

Ставот 9 се брише. 

Ставот (10) кој станува став (9) се менува и гласи: 

„(9) За  осигурителните брокерски друштва  и  

друштвата за застапување во осигурување, како и за 

лицата од членот 1 став (3),  Агенцијата може да ги из-

рече само мерките на супервизија од точка 1), 2) и 3) 

од став (1) на овој член. 

 

Член 10 

Во член 13 ставот (5) се менува и гласи: 

„Доколку врз основа на Извештајот за отстранува-

ње на незаконитости/неправилности од став (1) и/или 

спроведената дополнителна супервизија од став (4) на 

овој член се утврди дека друштвото ги отстранило ут-

врдените незаконитости и/или неправилности, Агенци-

јата, ќе го информира супервизираниот субјект дека су-

первизорската постапка се затвора“. 
 

Член 11 
Во членот 14 се додава нов став (6) кој гласи:  
„(6) Против  Решението од ставот (4) на овој член и 

Решението за дополнителна мерка на супервизија 
друштвото може да поведе управен спор пред надле-
жен суд.“ 

 
Член 12 

Во член 15 во ставот  (1) зборовите:  „задолжително 
одржуваат“ се заменуваат со зборовите: „можат да од-
ржат“. 

  
Член 13 

Во членот 16 зборовите: „Република Македонија“ 
се заменуваат со зборовите: „Република Северна Маке-
донија“. 

 
Член 14 

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

 
Бр. 01-301/1 Совет на експерти 

10 март 2021 година Претседател, 
Скопје Крсте Шајноски, с.р. 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

979. 
Врз основа на член 70 став (7) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 
72/15,129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ОДДЕЛНИ 
ФИЗИЧКИ, ХЕМИСКИ И БИОЛОШКИ ОПАСНОС-
ТИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ИЛИ КАТЕГОРИИ 

ХРАНА ЗА 2021 ГОДИНА 
 

I 
Средствата за реализација наоваа програма се ут-

врдени во Буџетот на Република Северна Македонија 
за 2021 година, раздел 14005, Програма 3, Потпрограма 
30, ставка 464, сметка 637, во  износ од 1.000.000,00 де-
нари. 

 
II 

Реализацијата на оваа програма ќе биде остварена 
со склучување на договор со  акредитирани лаборато-
рии кои со анализа на земените мостри ќе ги утврдува-
ат параметрите  кои се дадени  во  Прилозите 1, 2 , 3 , 4 
, 5 , 6 и 7  кои се составен дел на оваа програма. Мос-
трите за контрола ќе ги земаат инспекторите за храна   
во присуство  на официјалниот претставник на Агенци-
јата за храна и ветеринарство задолжен за спроведува-
ње на  оваа програма.  


