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Врз основа на член 12 став 4 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (�Службен
сник на Република Македонија� бр. 42/2002) и член 7 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
бор на претседател на Република Македонија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 11/2004), Собранието
 Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2004 година, донесе  

О Д Л У К А 
А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, 

СЕКРЕТАР И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ  
I. Во Одлуката за именување членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици (�Службен весник на
публика Македонија� бр. 53/2002), во точката 2 алинеја 7 наместо �Андреј Андрејчин, дипломиран правник� треба да стои
убин Двојаков, дипломиран правник од Скопје� и во точката 3 алинеја 1 наместо �Вјекослав Анѓеловски, дипломиран прав-
к, виш советник во Службата на Собранието на Република Македонија� треба да стои �Биљана Стојановска, дипломиран
авник, секретар на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија�. 

I I. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Македонија�. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

  Бр. 07-1120/1                  Претседател 
 март 2004 година                           на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 

                             д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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216. 
Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од 

Законот за сметање на времето (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 17/96 и 16/97) и член 36 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 59/00 
и 12/03), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8.03.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И ДЕ-
НОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА ЛЕТ-
НО О СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2004 ГОДИНА Т 

1. Летното сметање на времето во 2004 година за-
почнува на 28 март во 02h 00 min 00s, така што со по-
местување за еден саат нанапред времето во 02h 00min 
00s се смета како 03h 00min 00s. 

2. Летното сметање на времето во 2004 година се 
завршува на 31 октомври во 03h 00min 00s, така што со 
поместување за еден саат наназад времето во 03h 
00min 00s се смета како 02h 00min 00s. 

3. Саатот кој на 31 октомври 2004 година, поради 
поместувањето за еден саат наназад се појавува двапа-
ти помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува � 
првиот пат како саат 2А, а вториот пат како саат 2Б. 

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

 
 Бр. 23-704/1       Претседател на Владата 

8 март 2004 година                 на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
217. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 и 
24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 март 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВОДА И 
ГАС СО2 НА �ВИЗАР� ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПОПОЈЦИ ВО БЛИЗИНА НА  

С. ДОЛНО ОРИЗАРИ-БИТОЛА  
1. На �ВИЗАР� ДОО увоз-извоз-Скопје се дава конце-

сија за експлоатација на минералната суровина минерална 
вода и гас СО2 на локалитетот Попојци во близина на с. 
Долно Оризари-Битола со површина на простор на конце-
сија за експлоатација, дефиниран со точки меѓусебно по-
врзани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нат  како е дадено во табелата и тоа:  и 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.544.500,00 7.533.500,00 
Т-2 4.545.520,00 7.533.500,00 
Т-3 4.545.500,00 7.534.500,00 
Т-4 4.544.500,00 7.534.500,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=1,00 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-441/1                        Претседател на Владата      

8 март 2004 година          на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
218. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 и 
24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 март 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ЧАКАЛ И ПЕСОК НА 
�СКОВИН� А.Д.-СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ  

С. СТУДЕНИЧАНИ-СКОПЈЕ 
 
1. На �СКОВИН � А.Д.-Скопје се дава концесија за 

експлоатација на минералната суровина чакал и песок на 
локалитетот кај с. Студеничани-Скопје, со површина на 
простор на концесија за експлотација, дефиниран со точ-
ки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефи-
нирани со координати како е дадено во табелата и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.644.544,00 7.547.595,00 
Т-2 4.644.300,00 7.548.000,00 
Т-3 4.643.967,00 7.547.984,00 
Т-4 4.643.980,00 7.547.658,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,12 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-442/1                        Претседател на Владата      

8 март 2004 година          на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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219. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 и 
24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 март 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА 
ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (ФЛАШИРАЊЕ) НА �БИЛЈАНА� 
ЉУБОСАВ И ДР. УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО СКОПЈЕ НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ КАЈ С. ЛОЖАНИ, ОПШТИНА СТРУГА  

1. На �Билјана� Љубосав и др. увоз-извоз ДОО Скопје 
се дава концесија за детални геолошки истражувања на 
минералната суровина вода за пиење (флаширање) со 
површина на простор на концесија за детални геоло-
шки истаржувања дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нат  како е дадено во табелава и тоа:  и

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.564.600,00 7.473.040,00 
Т-2 4.564.800,00 7.473.040,00 
Т-3 4.564.800,00 7.473.240,00 
Т-4 4.564.600,00 7.473.240,00  
Површината на просторот на истражното поле од 

точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,04 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
Бр. 23-443/1                        Претседател на Владата      

8 март 2004 година          на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
220. 
Врз основа на член 4 и член 14 од Законот за права-

та, обврските и одговорностите на органите на држав-
ната власт во поглед на средствата во државна сопстве-
ност што тие ги користат и располагаат (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 61/02) и член 36, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 59/00 
и 12/03), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8.03.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРА-
ВО НА КОРИСТЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН 

ПРОСТОР  
Член 1 

Престанува правото на користење на администра-
тивни простории на делови од објектот-зграда 3 на Ма-
кедонската радио-телевизија која се наоѓа на ул. �Кеј 
Димитар Влахов� бб во Скопје, лоциран на К.П. бр. 

12231, запишан во Имотен лист бр. 9157 за КО Центар 
1, на досегашниот корисник Јавното претпријатие �Ма-
кедонска радио-телевизија� и тоа на: 

-760м2 идеален дел од 6-ти кат, од вкупната повр-
шина од 1341м2; 

-10-ти кат, со вкупна површина од 1271м2; 
-11-ти кат, со вкупна површина од 1212м2; 

      -12-ти кат, со вкупна површина од 1211м2; 
-13-ти кат, со вкупна површина од 1211м2; 
-14-ти кат, со вкупна површина од 1065м2; 
-18-ти кат, со вкупна површина од 702м2; 
-подрум, со вкупна површина од 345м2, гаражи во 

подрум со површина од 667м2, односно сé вкупно 1012м2. 
 

Член 2 
Се доделува правото на користење на администра-

тивниот простор од член 1 на оваа одлука: 
1. На Министерството за транспорт и врски (Гра-

дежната инспекција): 
-760м2 идеален дел од 6-ти кат, од вкупната повр-

шина од 1341м2; 
2. На Министерството за животна средина и про-

сторно планирање: 
-10-ти кат, со вкупна површина од 1271м2: 
-11-ти кат, со вкупна површина од 1212м2 и  
-1/2 идеален дел од 12-ти кат, од вкупната површи-

на од 1211м2. 
3. На Министерството за земјоделство, шумарство 

и водостопанство: 
- 1/2 идеален дел од 12-ти кат, од вкупната површи-

на од 1211м2 и 
-13-ти кат, во вкупна површина од 1211м2. 
4. На Агенцијата за информации: 
-14-ти кат, во вкупна површина од 1065м2. 
5. На Агенцијата за развој и инвестиции: 
-18-ти кат, во вкупна површина од 702м2. 
6. На Службата за општи и заеднички работи на 

Владата на Република Македонија: 
- подрум, со вкупна површина од 345м2, гаражи во 

подрум со површина од 667м2, односно сé вкупно 
1012м2. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
      Бр. 23-831/1                       Претседател на Владата      
8 март 2004 година                на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
221. 
Врз основа на член 13, став 2 од Законот за про-

сторно и урбанистичко планирање (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 4/96, 28/97, 18/99, 53/01 
и 45/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 март 2004 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  2004 ГОДИНА 

 
1. Во Буџетот на Република Македонија за 2004 го-

дина, раздел 13001 � Министерство за транспорт и вр-
ски, ставка 426, потставка 426713, предвидени се 
средства за изработка на урбанистички планови во из-
нос од 8.059.000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за: 

 
2.1. Довршување на Предлог гене-

рален урбанистички план на 
Дебар, Охрид, Струга, Велес 1.750.000,00 денари 
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2.2. Изработка на Генерален урба-
нистички план (ГУП) за: тури-
стички локалитет Маринково 
(Виница), Маврово, Богданци, 
Измена и дополнување на ГУП 
Радовиш (Предлог план), довр-
шување на планови кои се во 
тек на изработка (Виница, Ран-
ковци, Долнени, Корошишта и 
Ливада-општина Делогожда) и 
изработка на Документација за 
населено место Бојане (Сарај) 
и Длапкин Дол (Зајас) 3.500.000,00 денари 

2.3. Изработка на урбанистичка 
документација за гранични 
премини (Огут, Голеш, Пуле-
вец, Маркова нога, Требишта), 
за уредување на плажи на при-
родните езера, за слободни 
економски зони 2.100.000,00 денари 

2.4. Стручна ревизија на Нацрт ур-
банистички планови 409.000,00 денари 

2.5. Изработка на публикации од 
делокруг на работа на Секто-
рот за уредување на просторот 
(стандарди и нормативи за 
уредување, за одржување 
стручни семинари и сл.) 300.000,00 денари 

                            Вкупно:  8.059.000,00 денари 
 
3. Обезбедувањето на соодветните геодетски подло-

ги за изработка на плановите, согласно оваа програма, 
е обврска на Јавното претпријатие за просторни и урба-
нистички планови, Скопје. 

4. За начинот и динамиката на спроведување на 
оваа програма ќе се грижи Министерството за транс-
порт и врски, кое во рамките на предвидените средства 
може да врши соодветни поместувања на планираните 
износи. 

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
Бр. 23-667/1       Претседател на Владата 

8 март 2004 година                 на Република Македонија, 
   Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
222. 
Врз основа на член 5, став 2, а во врска со точка 2 и 

точка 5 од Законот за Финансиска полиција (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 55/2002), мини-
стерот за финансии донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ НА ПРИБИРАЊЕ НА ИН-
ФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ И КРИТЕРИУМИТЕ 
НА ПОСРЕДНИТЕ МЕТОДИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ  

НА ПРИХОДИТЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Цел на правилникот  

Со овој правилник се пропишува примената на 
одредбите за критериумите на прибирање на информа-
ции и податоци и критериумите на посредните методи 
за докажување на приходите. 

 
Член 2 

Усогласеност со други прописи  
Финансиската полиција во текот на откривањето и 

истражувањето, презема дејствија во согласност со 
утврдената процедура во Законот за кривична постап-
ка, како и врз основа на други прописи користи методи 
за посредно докажување на приходите. 

II. КРИТЕРИУМИ НА ПРИБИРАЊЕ НА ИНФОРМА-
ЦИИ И ПОДАТОЦИ И РАЗВИВАЊЕ НА СЛУЧАЈ  

Член 3 
Цел на прибирањето на информации и податоци  

(1) Информациите и податоците се евидентираат и 
анализираат со цел да се утврди дали постојат основи 
на сомневање дека е сторен финансиски криминал и 
дали е потребно истражување заради утврдување и до-
кументирање на случајот.  

(2) Доколку се оцени дека информациите и подато-
ците не се доволни или не се вистинити за отворање на 
случај, Финансиската полиција може да предложи пре-
земање на мерки во согласност со закон. 

 
Член 4 

Начин на прибирање на информации и податоци  
(1) Финансиската полиција во постапката на приби-

рање на информации и податоци презема одредени 
активности со цел за правилно натамошно насочување 
на случајот и тоа: 

- пристапува и анализира бази на податоци; 
- следи објавени информации во електронските и 

печатените медиуми; 
- врши увид и проверка на определени податоци и 

соработува со други органи; 
- врши увид и проверка на податоци во даночни 

пријави и приложени финансиски документи; 
- прегледува компјутерски даночни информации; 
- разговара со лица кои доставиле информации и 

врши проверка на документи кои тие лица доброволно 
ги доставиле; 

- идентификува лица врз основа на одредени ин-
формации и податоци поради постоење основи на сом-
невање за сторено кривично дело; 

- обезбедува пристап до владини податоци или по-
датоци од невладини организации или други јавни по-
датоци на институции кои вршат јавни овластувања; 

- остварува контакт со странски даночни и други 
државни органи и 

- презема други дејствија во согласност со закон. 
(2) Во претходната фаза на прибирање, анализира-

ње и оценка на информации и податоци, финансиските 
полицајци не контактираат со осомниченото лице или 
со потенцијални сведоци. 

(3) Финансиската полиција во прибирањето на ин-
формации и податоци постапува претпазливо, водејќи 
сметка да не се наштети на честа и угледот на лицето 
на кое се однесуваат тие податоци. 

 
Член 5 

Процес на прибирање на информации и податоци  
(1) Процесот на прибирање на информации подраз-

бира истражување на одредена географска област, на 
одредена група или одредена економска активност или 
професија, со цел за утврдување на исполнување, од-
носно неисполнување на даночни обврски, за открива-
ње на одредени групи или потенцијални прекршители 
кои можеле да бидат вклучени во одреден финансиски 
криминал.  

(2) Финансиската полиција го започнува процесот 
на собирање информации и податоци врз основи на 
сомневање за сторено кривично дело. 

(3) При иницирање на процесот за прибирање на 
информации, треба јасно да се наведе и опише целта и 
сферата за која ќе се прибираат информациите и пода-
тоците. 

Член 6 
Извештај за добиена информација  

Информации кои доаѓаат од финансиски инспектор 
или од друго лице вработено во Министерството за фи-
нансии, или информации добиени лично, преку телефон, 
писмено или преку друг облик на општење, или инфор-
мации добиени од други владини тела и институции се 
бележат во вид на извештај за добиена информација.  
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Член 7 
Развој на индивидуален случај  

(1) Индивидуален случај започнува кога за опреде-
лено лице или за група лица постојат основи на сомне-
вање дека извршиле кривично дело од надлежност на 
финансиската полиција. 

(2) За процесот на развој на индивидуален случај се 
составува извештај и заедно со придружните докумен-
ти, случајот се предава на одреден финансиски полица-
ец за собирање на потребни информации. Кога ќе се 
оцени дека постојат доволно индиции или докази за 
постоење на финансиски криминал, извештајот за 
предметот на информација, преминува во фаза на прет-
ходно истражување.  

Член 8 
Доставување на извештај за предмет  

на информација  
Кога од извештајот за добиена информација ќе се 

оцени дека недостасува елемент согласно со критериу-
мите за избор на случај, случајот се доставува до Упра-
вата за јавни приходи или друг надлежен орган со цел 
за поднесување на барање за поведување на прекршоч-
на или друга постапка.  

Член 9 
Претходно истражување  

(1) Кога постојат основи на сомневање дека одреде-
но лице или повеќе лица извршиле кривично дело да-
ночно затајување или друго кривично дело од областа 
на финансискиот криминал и корупција, Финансиската 
полиција презема дејствија на претходно истражување. 
Пред донесување на ваква одлука се преземаат следни-
ве дејствија: 

- се проценува основаноста на случајот за покрену-
вање на постапка на кривично гонење; 

- се врши проверка на собраните информации за 
време на развивање на случајот заради можно пронао-
ѓање на дополнителни информации; и 

- се утврдува согласноста со критериумите за избор 
на случај. 

(2) Прерана и неоснована оценка на случајот за по-
кренување на претходно истражување може да предиз-
вика непотребно трошење на труд, време и средства за 
постапка која може да заврши со неуспех.  

 
Член 10 

Извори на претходно истражување  
(1) Претходно истражување може да се иницира од 

проверени информации и податоци за развивање на 
случај на Финансиската полиција.  

(2) Од претходното истражување, кое не треба да 
трае повеќе од 3 дена, финансиската полиција треба да 
оцени дали ќе се спроведе целосно истражување за 
случајот. Поради постоење на исклучителни околности 
и само за посложени случаи, од оправдани причини ро-
кот од 3 дена може да се продолжи, но не повеќе од 
уште 48 часа.  

Член 11 
Целосно истражување  

Финансиската полиција во согласност со членот 10 
на овој Правилник, ќе одлучи да се спроведе целосно 
истражување доколку од претходното истражување се 
потврди основаноста на сомневањето дека е сторено 
кривично дело од областа на финансиски криминал, 
ако е потребно да се обезбедат докази и да се утврдат 
други релевантни факти за поднесување на кривична 
пријава до  надлежниот јавен обвинител.  

 
Член 12 

Извештај за истражување  
(1) Извештај за спроведување на истражување се со-

ставува секогаш кога финансискиот полицаец ќе се од-
лучи да спроведе претходно или целосно истражување. 

(2) Извештај за затворање на истражување  се со-
ставува во случај на затворање на претходно или це-
лосно истражување поради постоење на околности, од 
кои може да се утврди дека понатамошното истражува-
ње не би било оправдано; кога неплатената јавна давач-
ка е многу ниска во однос на трошоците на истражува-
њето; кога од доказите не може да се утврдат елемен-
тите на кривичното дело и поради смрт на осомничени-
от. Извештајот за затворање на истражувањето содржи 
објаснување на причината за затворање, резултатите 
добиени од истражувањето како и препорака за можни 
натамошни активности од други државни органи. 

 
III. МЕТОДИ НА ДОКАЖУВАЊЕ 

НА ПРИХОД  
Член 13 

Цел на методите за докажување на приход  
(1) Методите за докажување претставуваат систе-

матизирана целина на постапки утврдени со важечките 
законски прописи со цел за утврдување на приход и за-
конитост во финансиското работење на субјектите во 
рамките на надлежностите на Финансиската полиција 
утврдени со Законот за финансиска полиција. Методи-
те се користат за докажување на различни начини на 
затајување данок, како што се непријавен приход, из-
мислени трошоци, лажни ослободувања или лажно да-
ночно повластување, неприкажана продажба, нереги-
стрирано производство, зголемени издатоци.  

(2) Лажно прикажаните трошоци, лажните набавки 
на стока и нереалните трошоци, исто така, се средство 
за затајување на данок и тие треба да бидат предмет на 
интерес на Финансиската полиција.  

(3) Непријавен приход значи невнесување на која 
било од  ставките на оданочив приход во даночната 
пријава, утврдени со закон. Непријавен приход, најче-
сто е приход од продажба. Во случај кога продажбата 
не е евидентирана, Финансиската полиција има основа 
за сомневање и треба да провери дали има дополните-
лен персонален данок на доход или данок на добивка 
кој не е платен, а исто така и данок на додадена вред-
ност по основ неевидентирана продажба и продажба на 
стока без потекло.  

(4) Кај физички лица, кај кои непријавениот приход 
обично е во облик на плати, камати, дивиденди, прови-
зии, добивки од продажба на недвижности, кирија и 
хонорари, финансискиот полицаец треба да посвети 
посебно внимание во случај кога постои договор поме-
ѓу вработениот и работодавецот кога работодавецот 
смислено сака да прикаже помала плата од онаа што 
му ја плаќа на вработениот.  

(5) При користење на методите на докажување на 
приход, финансискиот полицаец треба да ги земе пред-
вид сите важечки законски прописи во годината која се 
истражува финансиското работење на осомничениот.  

 
Член 14 

Методи на докажување на приход  
(1) За да се докаже постоење на кривично дело да-

ночно затајување, Финансиската полиција користи по-
себни методи на докажување на приходите подлежни 
на оданочување.  

(2) Приходите кои подлежат на оданочување може 
да се утврдат со користење на посредни методи и тоа: 

- Метод на нето вредност; 
- Метод на трошоци; 
- Метод на банкарски депозити; 
- Метод на процентуална маржа; 
- Метод на единица и обем. 
 

Метод на нето вредност  
Член 15 

Начин на пресметување на нето вредноста  
(1) Методот на нето вредност се користи за открива-

ње на непријавен приход кој подлежи на оданочување.  
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(2) Нето вредноста на даночниот обврзник претста-
вува разлика помеѓу неговите средства (куќа, кола, 
брод, средства на банкарска сметка, готовина и сл.) и 
неговите обврски на крајот на даночната година. Нето 
вредноста се пресметува за неколку последователни го-
дини, при што се добива зголемување или намалување 
на нето вредноста во секоја наредна година.  

(3) На зголемувањето или намалувањето на нето 
вредноста како разлика од две последователни години, 
се додаваат трошоците направени во текот на секоја го-
дина, како  што се: трошоци за живот, плаќање на да-
ноци, дадени подароци, премии за животно осигурува-
ње, загуби од продажба на сопствени средства, дел од 
капиталната загуба кој не се одбива од даночната осно-
ва и други трошоци во согласност со закон. Добиениот 
износ претставува вкупно зголемување на нето вредно-
ста за таа година.   

(4) Од вкупното зголемување на нето вредноста спо-
ред став 3 од овој член, се одземаат познатите извори на 
приходи и тоа: примени подароци, наследство, пензии и 
плати, камата која е ослободена од данок, други држав-
ни даночни олеснувања, дивиденда, приходи од живот-
но осигурување, пренесени нето оперативни загуби, доз-
волени преноси на капитални загуби, враќање на данок 
и други приходи во согласност со закон. 

(5) Откако од вкупното зголемување на нето вред-
носта ќе се одземат познатите извори на приход, доби-
ената разлика претставува непријавен приход од непоз-
нати извори.  

(6) Со споредбата на добиениот износ на неприја-
вен приход од непознати извори, и приходот пријавен 
во даночната пријава, Финансиската полиција утврдува 
дали даночниот обврзник правилно го пресметал и 
пријавил оданочливиот приход.  

 
Член 16 

Користење на  методот на нето вредност  
(1) Методот на нето вредност најчесто се користи 

ако даночниот обврзник: 
- не води деловни книги и друга евиденција на која 

е обврзан со закон, а потребно е да се докаже неговиот 
приход;  

- води книги и евиденции кои не се целосни и не се 
водени согласно со законот;  

- води деловните книги или евиденцијата на даноч-
ниот обврзник, кои  не се достапни;  

- даночниот обврзник не сака да ги прикаже делов-
ните книги и евиденцијата. 

(2) Методот на нето вредност се користи и во случај 
кога даночниот обврзник (физичко лице) нема обврска 
да води деловни книги или евиденција. 

(3) Ако деловните книги и евиденцијата на даноч-
ниот обврзник се сметаат за точни, тоа не ја исклучува 
можноста за користење на методот на нето вредност.  

(4) Покрај тоа што се користи како примарен метод 
за докажување на затаениот данок, методот на нето 
вредност може да се користи и како дополнување на 
други методи на докажување на затаен данок и провер-
ка на точноста на пријавениот приход. 

 
Член 17 

Утврдување на појдовна точка  
(1) Финансискиот полицаец треба да утврди појдов-

на точка на нето вредност за пресметување на идните 
зголемувања на нето вредноста на даночниот обврзник. 
Ако се прикаже нереален помал износ на нето вредност 
на даночниот обврзник за почетната година, тоа ќе пре-
дизвика нереално зголемување на нето вредноста во 
наредната година.   

(2) Докази за постоење на средства и обврски за 
утврдување на појдовната точка на нето вредноста се: 
банкарска евиденција; катастарска евиденција; брокер-
ска евиденција; евиденција од централен регистар; еви-
денција за наследство; даночни пријави; евиденција за 
подароци; како и книги и документација на даночниот 
обврзник.  

(3) За да се утврди точна појдовна точка, потребно е 
да се докаже дека  осомничениот во тој момент немал 
во сопственост голем износ на готовина од непознати 
извори. Ова се утврдува на следниот начин: 

- ако даночниот обврзник дал писмено или усно 
признание за својата нето вредност пред финансиски 
полицаец или даночен инспектор; ако даночниот об-
врзник потпишал извештај за нето вредност или дал ус-
на изјава за поседување на готовина. Доколку даночни-
от обврзник имал неплатен данок, тоа би можело да би-
де потенцијален доказ дека не поседувал готовина; 

- ако осомничениот не пријавувал данок во години-
те пред утврдената појдовна точка на испитување на 
случајот; 

- ако даночните пријави за годините пред појдовна-
та точка прикажуваат ниска добивка, Финансиската по-
лиција треба да ги обезбеди даночните пријави или ко-
пии од даночните пријави доколку нема оригинални 
пријави, од најмалку пет години пред појдовната точка 
и од сите последователни години; 

- ако постои ниска заработувачка во годините пред 
појдовната точка, според евиденцијата од Фондот за 
здравствено и пензиско осигурување и од Заводот за 
вработување; 

- преку нето вредноста утврдена во книгите и еви-
денцијата на даночниот обврзник; 

- преку евиденција на пресметки и плаќања на да-
нок пред појдовната точка, со цел да се утврди пријаве-
ниот приход. Придонесите, капиталните добивки и не-
оданочивиот приход не треба да  се прикажуваат во ва-
ква евиденција; 

- информација или документација за претходна за-
долженост, спогодбено исполнување на заостанати 
долгови и избегнување на стечај; 

- купување на рати; 
- податоци за заработувачка, податоци за трошоци;  
- претрпена загуба на опрема или деловна загуба од 

финансиски причини. 
(4) Финансискиот полицаец може да обезбеди  фи-

нансиски извештаи за одобрен кредит и други средства 
пред или во периодот опфатен со истражувањето од 
банки,  штедилници, осигурителни компании, Управа-
та за јавни приходи и други институции. 

(5) Финансиската полиција може да користи јавна 
документација за стечај како појдовна точка за утврду-
вање на нето вредност.  

Член 18 
Приход кој подлежи на оданочување  

(1) При користењето на методот на нето вредност, 
финансискиот полицаец треба да докаже постоење на 
можен оданочив извор на приход или непостоење из-
вор на приход кој не подлежи на оданочување. 

(2) Како доказ за можен оданочлив извор на приход 
се смета: 

- ако осомничениот не пријавил одреден приход во 
неговите даночни пријави;  

- ако осомничениот не пријавил одреден приход во 
годините пред отворање на случајот;   

- со споредба на деловното работење и добивката на 
осомничениот за годините за кои е осомничен, со делов-
ното работење и добивката од претходниот период; 

- ако осомничениот даде контрадикторни искази за 
неоданочливи извори на приход; 

- ако карактерот на деловното работење бил со ка-
пацитет да создаде приход во износи определени спо-
ред методот на нето вредност.  

(3) Со методот на нето вредност може да се утврди 
дека приходот на даночниот обврзник бил значително 
поголем од пријавениот.  

(4) Исклучување на неоданочив приход може да се 
утврди преку факти дека осомничениот немал примено 
заеми, подароци или наследство преку разгледување на 
сите даночни пријави за имот на починати роднини во 
оставинска постапка.  
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Член 19 
Следење на индиции (траги)  

(1) Финансиската полиција треба да ги проверува 
сите индиции во текот на истражувањето. Клучни ин-
диции може да се однесуваат на долгогодишно собира-
ње на парични средства, примање на подароци, нас-
ледство или користење на заеми.  

(2) Финансиската полиција при секое истражување 
ги прибира и испитува клучните индиции или информа-
ции дадени од осомничениот во текот на испитувањето 
на нето вредноста, кои доколку се точни, можат да ја по-
тврдат вистинитоста на изјавата на осомничениот. 

 
Член 20 

Сметководствени правила  
(1) Извештајот за нето вредност се составува со ко-

ристење на сметководствени правила.  
(2) При подготвувањето на извештајот за нето вред-

носта, финансискиот полицаец треба да внимава на:  
- примената на сметководствените правила кои ги 

користел даночниот обврзник; 
- вредноста на средствата и фактичките износи на 

обврските, како што се прикажани од даночниот обврз-
ник;  

- отстранувањето на технички грешки кои го зголе-
муваат приходот(ненамерни грешки и пропусти во врска 
со капитални трошоци, амортизација, ревалоризација на 
основицата на имотот, и промена на основицата на зали-
хите, или сомнителни ставки како што се некои финан-
сиски средства кои не можат да се идентификуваат). 

 
Метод на трошоци  

Член 21 
Дефиниција  

(1) Методот на трошоци се користи со цел да се 
прикаже разликата  помеѓу пријавениот приход и рас-
ходите на даночниот обврзник во текот на една година. 
Ако се утврди дека расходите го надминуваат пријаве-
ниот приход, а не постои покритие за истите, може да 
се заклучи дека таквите расходи претставуваат непри-
јавен приход.  

(2) Ставките и пресметките при користење на мето-
дот на нето вредност, можат да се користат и при кори-
стење на методот на трошоци.  

 
Член 22 

Користење на методот на трошоци  
(1) За користење на методот на трошоци соодветно 

се применува член 16 од овој Правилник за користење 
на методот на нето вредност.  

(2) Во случај кога осомничениот имал средства и 
обврски чија вредност останала непроменета во текот 
на периодот опфатен со истражувањето, се користи ме-
тодот на трошоци, каде средствата и обврските кои не 
се менуваат можат да се изостават од прегледот на тро-
шоци.  

(3) Методот на трошоци се користи во случаи кога 
постојат индиции за несразмерност на трошоците и до-
бивката на субјектите.  

(4) Финансискиот полицаец може да изготви цело-
сен извештај за нето вредноста со цел да се утврди дека 
користените средства потекнуваат од конверзија на не-
кои средства кои не биле земени предвид при користе-
ње на методот на трошоци.  

 
Член 23 

Утврдување на појдовна точка  
При утврдување на појдовната точка на методот на 

трошоци, финансискиот полицаец треба точно да ги 
идентификува средствата на даночниот обврзник и да-
ли дел од тие средства биле употребени како лични 
трошоци.  

Член 24 
Прегледи на трошоците  

(1) При користење на методот на трошоци, финан-
сискиот полицаец треба да го земе предвид:  

- извештајот за нето вредноста од член 20 на овој 
правилник, и 

- износот на зголемувањето и намалувањето кај се-
кое средство или обврска кое се појавува во извештајот 
за нето вредноста за секоја даночна година. Така утвр-
дените износи и износите кои се појавуваат како усог-
ласување на зголемувањата и намалувањата на нето 
вредноста, се прикажуваат во прегледот на трошоци.  

(2) Паричните средства, потрошени или наменети за 
ставките кои не се одбиваат од даночната основа (тро-
шоци за живот, плаќања на данок на добивка и слични 
трошоци) се прикажуваат во делот за зголемување на 
средствата и во делот за намалување на обврските.  

(3) Ставките кои не се оданочуваат согласно одред-
бите од Законот за персонален данок на доход се при-
кажуваат во делот за намалување на средствата и во де-
лот  зголемување на обврските.  за

 
Метод на банкарски депозити  

Член 25 
Дефиниција  

(1) Методот на банкарски депозити се користи за 
докажување на оданочлив приход преку анализи на де-
позитите на сите банкарски сметки, чекови  и тековни 
трансакции на осомничениот.  

(2) Парични примања или издатоци кои не биле де-
понирани треба да бидат земени предвид при пресме-
тувањето на дополнителниот бруто приход.  

 
Член 26 

К ористење на методот на банкарски депозити 
(1) При користење на методот на банкарски депози-

ти, прво се  пресметува збирот на депонираните средс-
тва на сите сметки што ги поседува осомничениот. Од 
тој збир на депонирани средства се одземаат трансфе-
рите на средства и повторно депонираните средства 
(ре-депозити). На таков начин се добива износот на не-
то банкарските депозити од сите сметки. На овој износ 
се додаваат трошоците, кои се  платени во готово и при 
тоа се добива висината на вкупните приходи од сите 
извори. Кога од овој износ ќе се одземат средствата од  
познати извори, останува вредноста на непријавени 
средства од непознати извори. 

(2) Методот на банкарски депозити може да се кори-
сти доколку книгите и евиденцијата на осомничениот не 
се достапни или доколку евиденцијата на осомничениот 
не го одразува целосно негов от оданочлив приход. и 

Член 27 
Вкупни депозити  

(1) Вкупните депозити на осомничениот се состојат 
од износите депонирани на сите банкарски сметки кои 
тој ги поседува, како и депозити на сметки во штедил-
ници, брокерски куќи и слично. 

(2) Финансиската полиција во текот на истражува-
њето ја испитува можноста од постоење на сметки каде 
осомничениот е овластен потписник, корисник или 
сопственик, а сметките гласат на измислени имиња. 

(3) Доколку даночниот обврзник издава чекови, су-
мата на тие чекови треба да биде одбиена од вкупниот 
депозит во банка, и само нето износот на банкарскиот 
депозитот да се земе предвид. 

(4) Неидентификуваните депозити може да претста-
вуваат непријавен приход.  

 
Член 28 

Плаќања во готово  
Сите плаќања кои можат да бидат докажани, извр-

шени во готово, вклучувајќи деловни трошоци, лични 
трошоци, вложувања и слично, треба да се додадат на 
вкупните банкарски депозити.  
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Член 29 
Неприходни депозити и ставки  

(1) Банкарскиот депозит кој не подлежи на данок се 
смета за неоданочлив приход. Примери за депозити и ста-
вки кои не подлежат на данок претставуваат приходите од 
заеми, повторни депозити, подароци и наследства.  

(2) Ако при методот на банкарски депозити, депо-
зитите или ставките кои не подлежат на данок не се од-
бијат од вкупните депозити, тоа може да се прикаже 
как  лажен зголемен приход. о 

Член 30 
Деловни расходи и трошоци  

(1) Сите чекови или други докази за исплата за кои 
постои сомнение дека се одбитни ставки, потребно е да 
се сметаат како такви, освен оние ставки за кои со си-
гурност може да се докаже дека не се одбиваат, како 
што се лични трошоци, вложувања и дадени подароци.  

(2) Пропишаната амортизација на средства кои под-
лежат на амортизација ќе биде одбиена.  

(3) Финансискиот полицаец треба да утврди дали 
даночниот обврзник ги платил расходите кои очиглед-
но постоеле, но за кои не биле најдени чекови или до-
каз  за извршени парични исплати.   и 

Член 31 
Одбитоци и ослободувања  

Сите дозволени лични одбитоци и ослободувања 
треба да бидат одбиени од нето деловниот приход, со 
цел да се утврди оданочливиот приход.    

Член 32 
Доказ за оданочлив приход при користење 

на банкарски депозити  
(1) Во одредени случаи доказот за постоење на де-

позит е значаен доказ за постоење на оданочливи при-
ходи. Такво докажување е потребно кога осомничениот 
води високо профитно деловно работење или врши 
периодични депонирања на средства на своите сметки. 

(2) Финансиската полиција утврдува дали депозити-
те го одразуваат тековниот приход, докажувајќи дека:  

- осомничениот остварил голем профит во деловно-
то работење; 

- осомничениот извршил периодични депонирања 
на неговата банкарска сметка; и 

- депозитите биле анализирани за да ги елиминира-
ат неприходните ставки како што се заеми или подаро-
ци, и приходните ставки кои можат да претставуваат 
дуплирање на пријавените износи или на износите за-
работени во претходните години.  

(3) Финансискиот полицаец треба да утврди дали 
повлекувањето на средства од банкарските сметки 
претставува деловен трошок. Доколку осомничениот 
субјект не ги пријавил како одбитни ставки, тие можат 
да бидат користени во истражувањето.  

(4) Променливите или нередовните депозити е не-
опходно да бидат исклучени. Тие можат да се сметаат 
за приход само доколку се правилно анализирани.  

(5) Доказот за банкарски депозити може да се кори-
сти и поединечно, а не само како дополнување на дру-
ги видови докази.   

Метод на процентуална маржа  
Член 33 

Дефиниција  
(1) Методот на процентуална маржа се користи за 

пресметка со користење на проценти или соодноси 
(пропорции) кои се сметаат за типични за деловното 
работење. Повикувајќи се на слични деловни работења 
или ситуации, процентуалните пресметки ја утврдуваат 
продажбата, трошоците за продажба, бруто приходот, 
и нето приходот. Со користење на некоја позната осно-
вица и типичниот процент кој се применува, можат да 
се утврдат поединечните ставки на приход или расход.  

(2) Методот на процентуална маржа се користи 
ограничено. 

Член 34 
Користење на методот на процентуална маржа  
(1) Финансискиот полицаец ја користи методот на 

процентуална маржа само кога другите методи за дока-
жување се покажале како неуспешни. 

(2) Користењето на овој метод е ограничено во ма-
лопродажбата, бидејќи таму се најрасположиви инфор-
мациите во врска со почетните и крајните залихи и со-
одветната процентуална маржа.  

(3) Како исклучок од став 2 на овој член, финанси-
скиот полицаец може да го користи методот на процен-
туална маржа во откривање на кривични дела на пере-
ње пари стекнати со нелегална трговија. 

(4) Процентите во методот на процентуална маржа 
може да произлезат од надворешни извори или во не-
кои случаи можат да бидат внатрешно изведени од 
сметките на даночниот обврзник за други периоди, или 
од анализата на неговата дополнителна евиденција.  

(5) Потребните проценти можат да бидат обезбеде-
ни од испитувањето на евиденцијата на осомничениот, 
дури и ако се достапни само делови од евиденцијата.  

(6) Процентите на бруто приход можат да бидат 
утврдени преку споредување на фактурите за набавка 
со фактурите за продажба, ценовници  и други слични 
податоци.  

(7) Други години кои не се опфатени со истражува-
њето или делови од години за кои се води постапка, 
можат да укажат на процентите кои вообичаено се при-
менуваат за целата година или годините на тековното 
истражување.   

Член 35 
Ограничувања на методот на процентуална маржа  

(1) Иако методот на процентуална маржа може да 
биде користен за утврдување или потврдување на до-
бивката, особено кога книгите и евиденцијата се несо-
одветни, финансискиот полицаец треба да утврди дали 
се направени споредби со деловното работење, слични 
на оние за  кои се води постапка. Финансискиот поли-
цаец треба да ги  има предвид следните околности: 

- за видот на стоката со која се работи, со цел да се 
направи споредба со деловното работење на дејноста 
од ист вид на стоки или услуги, 

- за обемот на работењето, каде бруто приходот, 
трошоците за деловното работење и процентот на нето 
приход од продажбата варираат во зависност со обемот 
на деловното работење, особено во поглед на ставките 
на расходи и нето приходи споредени со продажбата.  

- за локалитетот каде се врши дејноста, бидејки 
маржите и трошоците на работењето варираат во  за-
висност од големината на населеното место или лока-
цијата на деловното работење, 

- за опфатениот период на истражување, со оглед на 
тоа дека коефициентите на бруто приход и коефициен-
тите на расходи се во зависност од годишните промени 
на економските состојби и 

- деловната определба, споредбата не треба да се 
прави помеѓу деловни работења кои имаат различни 
деловни определби. Некои деловни работења можат да 
се одвиваат во поголем обем но со помала маржа, ну-
дејќи му на клиентот мали услуги. Други деловни ра-
ботења можат да имаат спротивна определба, поголема 
трговска маржа, но поголем квалитет и поголеми услу-
ги. Во ситуации од овој вид, споредбите треба да се 
прават само со оние деловни работења кои имаат слич-
ни рговски определби. т

 
Метод на единица и обем  

Член 36 
Дефиниција  

 (1) Методот на единица и обем се користи за утвр-
дување или потврдување на приходот преку цените на 
производите и износот на добивката по основа на поз-
натиот или предвидениот обем на деловно работење на 
осомничениот. Овој метод се користи кога финанси-
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скиот полицаец може да го утврди бројот на единици 
со кој работи осомничениот или кога цените и доби-
вката по единица производ се познати. 

(2) Бројот на продадени единици или обемот на из-
вршеното деловно работење од страна на осомничени-
от во одредени случаи можат да бидат утврдени од де-
ловните книги на осомничениот, така што евиденција-
та може да биде во согласност со трошоците за прода-
дени производи или расходите, но да биде несоодветна 
со продажбата.  

(3) Овој метод се користи во случај на деловно ра-
ботење каде се работи со неколку видови на ставки или 
во кои има мала разлика во видот на дадените услуги, 
со релативно исти направени трошоци на осомничени-
от во текот на даночниот период.  

 
Член 37 

Завршна одредба 
 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
     Бр. 18-5051/1                      Министер за финансии, 
3 март 2004 година   м-р Никола Поповски, с.р. 
         Скопје   

___________ 
223. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за Финанси-

ска полиција (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 55/2002), министерот за финансии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИМЕНА НА 
ОДРЕДБИТЕ ЗА НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ФИНАН-

СИСКАТА ПОЛИЦИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката за примена на одредбите за надлежностите на Фи-
нансиската полиција од член 6 став 1 точка 1 до точка 
11 од Законот за Финансиска полиција.  

Член 2 
(1) Сите дејствија што ги презема Финансиската по-

лиција во текот на откривањето и истражувањето, ги 
презема во согласност со утврдената процедура во За-
конот за кривична постапка со цел да се обезбеди до-
казна вредност на преземените дејности во судска по-
стапка.  

(2) Финансиската полиција работите од својата над-
лежност ги извршува транспарентно и за својата работа 
на погоден начин ја известува јавноста.  

 
II. ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ЗА НАДЛЕЖНОСТ 

НА ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА  
1. Увид и истражување на деловни книги  

и друга евиденција   
Член 3 

(1) Финансиската полиција врши увид и истражува-
ње  на деловни книги и друга евиденција, документи, 
записници, меморандуми и компјутерски податоци и 
податоци добиени од други електронски медиуми кои 
се однесуваат на лицата за кои постојат основи на сом-
невање дека сториле кривично дело.  

(2) Увидот и истражувањето на деловните книги и 
друга евиденција се врши кога е потребно непосредно 
забележување од страна на финансискиот полицаец, за-
ради утврдување на важни факти на повреда на закон 
од областа на финансиите, даночните или други јавни 
давачки. 

(3) Увидот се врши на местото каде е извршено 
кривичното дело или каде настапила последицата, но и 
на секое друго место на кое може да се најдат траги на 
кривичното дело, ако кривичното дело е од таква при-

рода што предизвикува промени и остава траги, увидот 
по правило се врши и во просториите на субјектите 
или кај лице овластено за водење на деловните книги 
на субјектот.  

(4) Увидот се врши по сопствена оцена на финанси-
скиот полицаец доколку постојат основи на сомнение 
за сторено кривично дело, односно кога можат да се 
најдат траги или докази за кривично дело за кое се го-
ни по службена должност и кога документацијата пос-
лужила како средство за извршување или сокривање на 
кривичното дело.  

Член 4 
(1) Увидот како истражно дејствие значи проверка 

на правилноста, точноста и законитоста на водењето на 
евиденцијата и составувањето на документација од ра-
ботењето, проверка на законитоста на пресметувањето 
и плаќањето на даноците и други јавни давачки, про-
верка на финансиските трансакции, проверка на потро-
шениот материјал и залихите, инвентарот, суровините, 
полупроизводите, готовите производи и основните 
средства, проверка на деловните и други простории во 
кои се врши дејноста или се чуваат добра, проверка на 
состојбата и вредноста на движниот и недвижниот 
имот и имотните права на субјектите што подлежат на 
јавни давачки, како и проверка на друга пропишана 
евиденција за физичките лица за кои постои основано 
сомнение дека дека се можни сторители на финансиски 
криминал.  

(2) Финансискиот полицаец пред започнување со 
вршењето на увидот се претставува, легитимира и го 
запознава субјектот со целта на увидот. 

(3) При вршењето на увид финансискиот полицаец 
има право да влегува во деловни и други простории 
кои се користат за вршење на дејноста или за чување 
на добра на правните субјекти. 

(4) Во случај кога е потребно да се изврши увид во 
простории во кои се врши дејност, а за кои може да се 
претпостави дека се работи за станбени простории или 
дел од стан, финансискиот полицаец може да изврши 
уви  на тие простории само врз основа на судска одлука. д

 
Член 5 

Финансискиот полицаец за време на увидот води 
белешки за непосредните забележувања и фактите, за 
што потоа составува записник за извршениот увид.  

 
Член 6 

(1) Во текот на вршењето на увидот, доколку посто-
јат основи на сомневање за сторено кривично дело, 
Финансискиот полицаец може привремено да одземе 
документација која може да послужи како доказ за 
одредени факти во постапката за кривично гонење или 
доколку постои можност деловните книги или друга 
документација да бидат уништени или сокриени. 

(2) Финансискиот полицаец издава потврда со опис 
на целокупната документација која се одзема, со пот-
пис на финансискиот полицаец и потпис на лицето од 
кое се одзема документацијата.  

(3) Доколку е неопходно Финансискиот полицаец 
одредена документација да ја остави во оригинал на суб-
јектот, може делумно или целосно да ја копира содржи-
ната на важните информации, документи и други дока-
зи, а заради веродостојност на постоење на оваа доку-
ментација да побара одговорното лице кај субјектот со 
свој потпис и печат на субјектот истата да ја завери. 

(4) Доколку при вршење на увид во деловните кни-
ги и документацијата се дојде до податоци кои се озна-
чени како деловна или друг вид на тајна, финансискиот 
полицаец тие податоци ги чува како службена тајна. 

 
2. Земање на изјава  

Член 7 
(1) Финансискиот полицаец зема изјава од осомни-

чено лице и други лица во предистражната постапка, 
со цел на прибирање на неопходни информации и до-
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кази, за што соодветно во рамките на надлежноста од 
член 6 став 1 од Законот за Финансиска полиција се 
применува одредбата од член 142 став 2 од Законот за 
Кривичната постапка. 

(2) Изјава од осомничено или друго лице може да 
се земе само откако претходно ќе се поучи на јазик кој 
го разбира за неговите права, согласно со член 3, став 1 
и 2 од Законот за Кривичната постапка, и тоа: 

- право да молчи,  
- право да се советува со адвокат,  
- право на бранител, 
- право на бесплатна помош од преведувач во слу-

чај да не го разбира или не го говори јазикот на кој се 
вод  постапката. и 

Член  8 
Со дозвола на истражниот судија, односно претсе-

дателот на судот, финансискиот полицаец може да со-
бира известување од лица кои се во притвор, ако тоа е 
неопходно за откривање на други кривични дела сторе-
ни од истото лице, негови соучесници или други стори-
тели.   

Член 9 
(1) Финансискиот полицаец пред земањето на изја-

ва се подготвува и го планира разговорот, со цел да до-
бие релевантни информации. 

(2) Пред земањето на изјавата, финансискиот поли-
цаец ги презема следниве активности:  

- ја одредува целта на земањето на изјава;  
- подготвува концепт за земањето на изјава; 
- ги прегледува постојните информации; 
-  подготвува потсетник за земање на изјава. 

Член 10 
Финансискиот полицаец ја одредува целта на зема-

њето на изјава во зависност од случајот и лицето од кое 
се зема изјава, за да се обезбеди успешно земање на из-
јава, го планира времето, обезбедува услови за непре-
чен тек на земањето на изјава и манифестира мирно и 
сталожено однесување.    

Член 11 
(1) Концептот за земање на изјава содржи важни 

материјални информации. Клучните теми се издвојува-
ат, се нагласуваат и се распоредуваат по соодветен ре-
дослед. Сугестивни прашања треба да се избегнуваат 
со цел да се обезбеди флексибилност при земањето, од-
носно давањето на изјавата.  

(2) Концептот треба да содржи: 
- идентификација на лицето од кое се зема изјава; 
- информирање на лицето за неговите уставни и за-

конски права; 
- цел на разговорот; 
- поставување прашања кои  ќе покажат дека лице-

то од кое се зема изјава не било присилувано или зап-
лашувано и дека изјавата ја дало  доброволно.   

Член 12 
(1) Пред земањето на изјава, финансискиот полица-

ец ги прегледува сите расположливи информации и по-
датоци во врска со истрагата.  

(2) Информациите можат да бидат: 
- информации кои се документирани и за кои не 

треба да се разговара;  
- информации кои може да се документирани, а за 

кои треба да се разговара; 
- информации кои ќе се разјаснат со земањето на 

изјавата.  
Член 13 

(1) Потсетникот за земање на изјава содржи подато-
ци и информации за редоследот по кој ќе се одвива зе-
мањето на изјавата. Потсетникот треба да содржи до-
волно податоци за да ги покрие темите, а да не биде 
преголем. Паузите во текот на земањето на изјавата, за-
ради барање на документ во обемен потсетник, може 
да имаат негативно влијание и да го попречат текот на 
разговорот.   

(2) Во обемни и сложени случаи се извршуваат по-
веќе разговори од кои секој ќе покрие одреден аспект 
од случајот, со цел полесно утврдување на фактите.  

 
Член 14 

(1) Финансискиот полицаец треба да обезбеди ори-
гинални даночни пријави за одреден временски период 
и други документи важни за случајот, како предуслов 
за земање на изјава од: 

- даночен обврзник; 
- претставник на даночниот обврзник; и 
- лице вработено кај даночниот обврзник, ако 

истрагата опфаќа даночни пријави за вработени. 
(2) Исклучок од став 1 на овој член може да се на-

прави во случај кога за релевантниот даночен период 
не постојат оригинални даночни пријави, при што зе-
мањето на изјавата ќе се одвива врз база на копии кои 
ги с чувал даночниот обврзник. о

 
Член  15 

(1) При земањето на изјава се вршат следниве 
активности: 

- финанскиот полицаец се претставува и се иденти-
фикува; 

- финансискиот полицаец зема лични податоци на 
осомничениот или друго лице и тоа: негово име и пре-
зиме, име и презиме на родителите, националност, 
образование, работа, професија, адреса, документ за 
идентификација и сл.; 

- финансискиот полицаец, пред да започне со зема-
њето на изјавата ги изнесува основите кои се предмет 
на земањето на изјава; 

- финанскиот полицаец го поучува осомничениот 
или другото лице од кое се зема изјава за неговите пра-
ва, дека не е должен да одговара на поставените праша-
ња, правото да се советува со адвокат или да земе бра-
нител.   

(2) На осомничениот или на друго лице од кое се 
зема изјава му се дозволува слободно и непрекинато да 
се искаже, односно да ги објасни сите околности и да 
ги изнесе сите податоци кои одат во прилог на негова-
та одбрана. 

(3) Ако осомничениот или друго лице од кое се зе-
ма изјава побара објаснување на своите права, финан-
сискиот полицаец тоа ќе му го објасни. 

(4) Земањето на изјава се прекинува доколку осом-
ничениот или другото лице од кое се зема изјава поба-
ра да се консултира со својот адвокат.  

(5) За секоја изјава од осомничен или друго лице се 
составува записник кој ги содржи следниве информа-
ции: 

- кога и каде осомничениот е поучен за неговите 
уставни и законски права; 

- дали побарал дополнителни објаснувања; 
- на кој начин ги дал одговорите. 
 

Член 16 
(1) Во текот на земањето на изјава финансискиот 

полицаец ќе постапува приспособливо и флексибилно, 
со уверување дека поставените прашања се целисходни 
и основани.   

(2) Финансискиот полицаец ќе ги провери сите ре-
левантни факти и ќе  ги разјасни нецелосните одгово-
ри, при што: 

1. употребува кратки прашања, концизни, целосни 
и лесно разбирливи; 

2. поставува прашања кои бараат детални одговори, 
а доколку е можно избегнува прашања со одговор како 
што е �да� или �не�; 

3. избегнува сугестивни прашања; 
4. одбегнува непотребни објаснувања кои не се во 

врска со предметот на истражување; 
5. настојува лицето од кое се зема изјава да биде 

фокусирано на прашањата кои му се поставуваат. 
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Член 17 
(1) Финансискиот полицаец, при земањето на изја-

ва, секогаш треба да ги има предвид основните праша-
ња и тоа: 

- Идентификација на лица. Треба да се изврши 
идентификација на лицата кои се споменуваат во текот 
на разговорот и тоа опис, адреса, псевдоним, занимање, 
прекар, друго име, националност, углед и друго по-
требно за идентификација на лицето. Ако лицето не 
може да биде идентификувано по име, тогаш треба да 
се наведе личен физички опис како старост, висина, те-
лесна тежина, боја на очи, боја на коса и кожа, опис на 
физичката градба, облека, необични белези, други бе-
лези, ментални или физички недостатоци и други над-
ворешни карактеристики за идентификација. Исто та-
ка, треба да се опише дали лицето носи помагала, како 
очила, слушен апарат, перика, бастун, вештачко парче 
коса, протеза или други помагала. Доколку се побара 
од лицето да идентификува друго лице според физич-
киот опис или од фотографија на прикажани повеќе ли-
ца, тоа треба да биде потврдено написмено.  

- Опис на дејствието. Во врска со околностите на 
случајот, треба да се наведе описот на дејствието. Наста-
нот треба да се проследи од неговото започнување до 
неговото завршување, за да се добие целосен одговор.  

- Место на извршување. Треба да се обезбедат це-
лосни податоци за локацијата на деловните книги, до-
кументацијата, средствата, банката и сметките на тр-
говските посредници, сведоци, клиенти, потрошувачи, 
сефови и друго. Описот на локацијата треба да обезбе-
ди податоци за околината, како и идентификација на 
лицето што има контрола и овластување над предме-
тот. Исто така, треба да се даде  детален опис за голе-
мината, обликот и бојата на предметот.  

- Време на извршување. Времето на извршување на 
дејствието треба да се утврди со директно испрашува-
ње, како и со поврзување со некој познат настан или 
позната личност, место и слично. Ако одредено време 
во денот е од посебно значење, тоа треба точно да се 
утврди.  

- Начин на извршување. Да се утврдат поединости 
во врска со тоа како се случил настанот. Ако се работи 
за земање изјава од граѓанин, да се утврди на кој начин 
лицето го дознало она за што дава изјава, како преку 
гледање, слушање, мирис или непосредно забележува-
ње; на кој начин биле евидентирани трансакциите, да-
ли писмено, електронски, и слично. 

- Причини и мотив. Да се утврдува мотивот за секо-
ја постапка, дали некој или нешто го поттикнало лице-
то од кое се зема изјава да преземе или да не преземе 
одредени дејствија. Да се обрне посебно внимание на 
прашањата кои се значајни за утврдувањето на намера-
та на сторителот.   

Член 18 
Доколку настанат даночни или техничко-сметко-

водствени потреби во текот на истржувањето, финан-
сискиот полицаец ќе побара помош од даночен инспе-
ктор или извршител на присилна наплата. Даночниот 
инспектор не го испитува лицето од кое се зема изјава, 
меѓутоа може да постави прашања преку финансискиот 
полицаец или да понуди предлози за начинот на кој 
треб  да се одвива постапката.   а  

Член 19 
Доколку осомничениот или лицето кое дава изјава е 

немо, глуво или неспособно усно да одговори, праша-
њата му се поставуваат во писмена форма. Доколку по-
стапката не може да се оствари по писмен пат, тогаш 
ќе биде ангажирано лице-толкувач што е способно да 
комуницира со давателот на изјавата.  

Член 20 
(1) Секоја изјава се забележува во писмена форма (за-

писник), а по потреба заради документирање на докази и 
преку уреди за визуелна и акустична документација.  

(2) Лицето кое дава изјава, ќе биде известено за 
употребата на уредите за визуелна и акустична доку-
ментација пред започнување со давањето на изјавата. 
Доколку лицето се спротивстави, испитувачот треба да 
се воздржи од употребата на механичкиот уред за до-
кументирање на изјавата.   

Член 21 
(1) Писмената изјава (записник) се составува врз 

доброволно изнесени податоци и факти.  
(2) Писмената изјава содржи: 
1. име и функција на финансискитот полицаец кој ја 

зема изјавата; 
2. време и место на давањето на изјавата;  
3. име, адреса и матичен број на лицето кое ја дава 

изјавата и другите присутни лица во текот на давањето 
на изјавата;  

4. содржина на изјавата; 
5. констатација за поучување за правата на давате-

лот на изјавата, како и тоа дека изјавата била дадена 
доброволно, без присилба, закана или ветувања; 

6. потпис на финансискиот полицаец кој ја составу-
ва писмената изјава и на лицето кое ја дава изјавата.   

(3) Доколку писмената изјава е документирана со 
користење на електронски или други механички уреди, 
во писмената изјава е потребно да се вклучи согласно-
ста од давателот на изјавата.    

(4) Целосната документација од изјавите се чува и 
документира на начин  и услови предвидени со закон 
или друг пропис. Записите од изјавите добиени со еле-
ктронски, механички и други направи за тонско и визу-
елн -тонско снимање исто така се чуваат.  о 

Член 22 
Оригиналните записници се чуваат во архива, како 

дел од досието на случајот, откако истите се нумерира-
ат, се редат по редослед и се запечатуваат во плик. 
Пликот се означува со број на досие, име на лицето чи-
ја изјава е стенографирана, дата на давање на изјавата, 
број на страници на белешките и името на оној кој ја 
земал изјавата.   

Член 23 
Белешките на финансискиот полицаец направени за 

време на земање изјава, кои се употребуваат за изго-
твување на потсетник, записник или останати слични 
извештаи, се чуваат во досието на случајот. Белешките 
го содржат датумот на земањето на изјавата и иниција-
лите на давателот на изјавата, запишани во десниот го-
рен агол на страницата.  

 
3. Обезбедување на примероци од ракопис  

Член 24 
Финансискиот полицаец ќе обезбеди примероци од 

ракопис доколку со оглед на околностите на случајот, 
како и изјавата на осомничениот или друго лице, ќе би-
де неопходно  да се утврдат и докажат определени фа-
кти и да се утврди автентичноста и потеклото на доку-
ментот.  

Член 25 
(1) Финансискиот полицаец од осомничениот или 

друго лице ќе земе повеќе потписи или ќе побара пред 
него да напише изјава или текст ракописно. 

(2) На листот на кој се испишани потписите или ра-
копис на текст односно изјава, ќе се потпише финанси-
скиот полицаец, со назнака дека тоа се автентични пот-
писи или ракопис на лицето чие име и презиме се наве-
дува, времето и местото каде потписите и ракописот се 
дадени, а покрај потписот на финансискиот полицаец 
се потпишува и лицето што дало потпис или ракопис. 

(3) При земањето на ракопис или потписи на лице 
заради утврдување на автентичноста или потеклото на 
документите, списите или ракописните белешки, соод-
ветно се применуваат стандардите за вештачење на 
потписи или ракописи уредени со пропис.  
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4 . Претрес на дом, деловни и други простории 
Член 26 

(1) Финансискиот полицаец може да изврши пре-
трес на дом и деловни простории на осомничениот и 
други простории, како и живеалиште на лице ако е ве-
ројатно дека со претресот ќе се фати осомничениот или 
ќе се пронајдат траги на кривичното дело или предмети 
важни за кривичната постапка и документирање на 
случајот. Претрес се презема кога е веројатно дека со 
тоа ќе се пронајдат траги или предмети важни за кри-
вичната постапка и документирање на случајот. 

(2) Финансиската полиција поднесува до надлежни-
от суд писмено барање за добивање на судска наредба 
за претрес на дом и деловни простории. Писменото ба-
рање содржи кратко објаснување на случајот и неоп-
ходноста од преземање на оваа истражна мерка.  

Член 27 
(1) Претресувањето го наредува судот со писмено 

образложена наредба, во која посебно се назначува ме-
стото и лицето што се претресува, како и предметите 
или лицето што се бараат односно одземаат. 

(2) Финансискиот полицаец при претрес на дом се 
идентификува пред лицето или членот на домаќинство-
то кај кое или врз кое ќе се изврши претресување и ја 
покажува судската наредба. Наредбата за претресување 
му се предава на субјектот пред да почне претресува-
њето. Пред претресувањето ќе се повика лицето на кое 
се однесува наредбата за претресување доброволно да 
го предаде лицето, односно предметите што се бараат. 

(3) При претресување на дом, деловни или други 
простории, осомничениот му овозможува на финанси-
скиот полицаец потребни услови за извршување на 
својата должност. Исто така, осомничениот на финан-
сискиот полицаец му ги става на располагање сите де-
ловни книги и целосната документација потребна за 
проценка на даноците и останатите јавни давачки, како 
и утврдување на други факти во врска со кривични де-
ла од финасиски криминал и корупцијата. 

(4) При претрес на дом, деловна или друга просторија 
или лице, соодветно се применуваат одредбите од член 
198 до член 202 од Законот за Кривичната постапка. 

(5) Претресот се врши дење. Претресот може да 
продолжи и ноќе ако е започнат дење и не е завршен. 
Претресот може да се изврши и ноќе ако постои опас-
нос  од одлагање. т 

Член 28 
(1) Претрес на дом, деловни простории на осомни-

чениот или други простории, се врши од страна на нај-
малку двајца финансиски полицајци. Еден од двајцата 
финансиски полицајци раководи со претресот, доколку 
на местото на настанот не е присутен истражен судија.  

(2) Во текот на претресот не треба да се нарушува 
уќниот ред и мир.  к 

Член 29 
За секое претресување се составува записник. За-

писникот го потпишува службеното лице кое го врши 
претресот и лицето кај кое или врз кое се врши пре-
трес. Записникот содржи податоци за земените докази, 
изјави и други значајни околности при претресот.  

 
5. Приведување на лица  

Член 30 
Приведувањето на лице се врши согласно одредби-

те од Законот за Кривична постапка само со судска 
писмена наредба кога лицето одбегнува да се јави на 
уредно доставената покана во која било предупредено 
на можноста од присилно приведување и тогаш кога 
своето недоаѓање нема да го оправда.  

Член 31 
Финансискиот полицаец поднесува до судот писме-

но барање за добивање на судски налог за приведување 
на лице. Писменото барање содржи кратко објаснува-
ње на случајот и неопходноста од оваа истражна мерка. 

Член 32 
(1) Финансискиот полицаец, постапувајќи по наред-

бата за приведување, составува записник за приведува-
ње на лице кое содржи податоци од кого е издадена на-
редбата, против кое лице, време и место на извршува-
ње на приведувањето,  како и тоа дали имало одредени 
тешкотии при преземањето на дејствието.  

(2) Записникот се доставува до директорот на Фи-
нан лиција.  сиската по  

Член 33 
(1) Пред да изврши приведување, финанскиот поли-

цаец го идентификува лицето што треба да го приведе.  
(2) Доколку постои основано сомневање дека лице-

то поседува оружје или друг предмет кој може да го 
употреби за напад, или доколку постои сомневање ли-
цето да прикрие или уништи докази, финансискиот по-
лицаец може да го претресе лицето пред да го иденти-
фикува согласно одредбите за претрес на лице.  

 
Член 34 

Приведувањето се врши од најмалку двајца финан-
сиски полицајци со употреба на погодно превозно 
средство, зависно од околностите на случајот, времето 
на приведување и местото од каде што треба да биде 
извршено приведувањето.  

 
Член 35 

Финансискиот полицаец ќе го одложи приведува-
њето на лице доколку тоа се наоѓа на работно место и 
доколку неговото приведување може да ја загрози без-
бедноста на околината или да предизвика значителна 
материјална штета. Во таков случај приведувањето ќе 
се изврши откако ќе престанат причините кои довеле 
до одложување на приведувањето, или откако ќе се 
обе беди негова замена на работното место.  з 

6. апирање и прегледување на превозно средство З 
Член 36 

(1) Финансискиот полицаец може привремено да 
запре и да прегледа превозно средство ако постојат ос-
нови за сомневање дека се користи за нелегален превоз 
на стока или лица. 

(2) Финансискиот полицаец може да изврши прег-
лед на превозно средство, багаж или стока што се 
транспортира, заради откривање и фаќање на сторител 
или соизвршител на кривично дело, пронаоѓање на 
предмети кои можат да послужат како доказ и за да се 
утврди потеклото, квалитетот, количината и законската 
основаност за транспортирање на стоката и потребната 
документација за тоа. 

(3) Пред отпочнување на преглед на превозното 
средство и багажот или стоката која се транспортира, 
се повикува возачот или сопственикот да овозможи 
увид во одделни делови од превозното средство со кое 
управува или во багажот или стоката која ја превезува, 
при тоа возачот или сопственикот се повикува да при-
суствува на прегледот. При прегледот Финансискиот 
полицаец може да ги прегледа сите места каде постои 
можност да се пронајдат предмети и траги кои се во вр-
ска со кривично дело или сторител на кривично дело. 

(4) За фактите и околностите утврдени при запира-
њето и прегледот на превозното средство, како и за 
предметите што се пронајдени и привремено одземени, 
финансискиот полицаец составува записник, а на лице-
то од кое се одземени предметите или стоката му се из-
дав  потврда.  а

 
7 . Привремено одземање на превозно средство 

Член 37 
(1) Финансискиот полицаец може привремено да 

одземе возило со кое стоката се транспортира, само ако 
вредноста на стоката е поголема од 1/3 од вредноста на 
возилото.  

(2) Со одземените возила се постапува на начин 
определен со закон. 
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8.  Привремено одземање на стока пуштена  
во промет или затекната при транспорт  

Член 38 
(1) Финансискиот полицаец кога ќе утврди дека во 

промет е ставена стока или со превозно средство се 
транспортира стока за која не постои документација за 
потеклото,  или за која не се платени јавни давачки 
пропишани со закон, може привремено да ја одземе 
(конфискува).  

 (2) За секое привремено одземање на стока, финан-
сискиот полицаец ќе состави записник кој содржи по-
датоци за видот и количината на стоката  и каде е про-
најдена.  

(3) За привремено одземената стока, финансискиот 
полицаец на лицето од кое се одзема му издава потврда.  

(4) Со привремено одземената стока се постапува 
на начин определен со закон. 

 
9. Привремено одземање на парични средства,  
хартии од вредност, предмети и документи  

Член 39 
(1) Финансискиот полицаец привремено одзема па-

ри, хартии од вредност, предмети и други документи, 
ако постојат основи за сомневање дека тие се стекнати 
со извршување на кривично дело или можат да послу-
жат како доказ за извршено кривично дело.  

(2) Ако се врши привремено одземање на списи кои 
можат да послужат како доказ, ќе се изврши нивен по-
пис. Ако тоа не е можно, списите и документите ќе се 
стават во обвивка и ќе се запечатат. Лицето од кое се 
одземаат списите може да стави на обвивката свој пе-
чат и потпис. 

(3) Лицето од кое се привремено одземени списи ќе 
се повика да присуствува при отворање на обвивката. 
Ако тоа не се јави на поканата или е отсутно, обвивка-
та ќе се отвори, списите ќе се прегледаат и ќе се потпи-
шат во негово отсуство.  

(4) При прегледувањето на списите треба да се води 
сметка нивната содржина да не ја дознаат неовластени 
лица. 

(5) Финансискиот полицаец за привременото одзе-
мање на пари, хартии од вредност, предмети или други 
документи, на лицето од кое ги одзема му дава потврда 
во која се опишува тоа што се одзема.  

(6) Со одземените парични средства, хартии од 
вредност, предмети и документи се постапува на начин 
определен со закон. 

 
10. Одземање на електронски, механички  

и други парати а 
Член 40 

Финансискиот полицаец при вршење на своите над-
лежности може привремено да одземе компјутер и дру-
ги технички уреди, како што се компакт-дискови, ди-
скети, мемориски карти, опрема за телекомуникација 
која вклучува телефонска секретарка, мобилни телефо-
ни, електронски дневник, пејџер, факс-машина и секој 
друг уред кој содржи електронски доказ, кога постојат 
основи за сомневање дека тие биле средство или цел на 
кривично дело од областа н  финансискиот криминал.   а 

Член 41 
(1) При секое откривање на компјутерски криминал 

и висока технологија за извршување на финансиски 
криминал,  финансискиот полицаец веднаш без одлага-
ње го известува директорот на Финансиската полиција, 
јавниот обвинител или истражниот судија во чија над-
лежност е преземањето на истражните дејствија. 

(2) Лабораторијата за компјутерската форенсика на 
Финансиската полиција веднаш ќе биде известена за 
секој случај на откриен компјутерски криминал, со цел 
да му помогне на финансискиот полицаец да ги зашти-
ти доказите кои произлегуваат од одреден високотех-
нолошки уред или компјутер. 

(3) Откако ќе се утврди дека одреден доказен мате-
ријал во вид на електронски уред-компјутер треба при-
времено да се одземе бидејќи истиот може да послужи 
како доказ во кривичната постапка привремено ќе се 
одземе. Финансискиот полицаец треба целосно да се 
придржува до постапката за одземање на компјутер и 
други електронски уреди и да го изврши одземањето со 
асистенција на експерти за компјутерска форенсика.   

(4) При привремено одземање на компјутер, финан-
сискиот полицаец ќе се осигура во неговата безбедност 
и во безбедноста на местото каде што истиот се наоѓа, а 
притоа, се врши изолација на местото. Потоа се отстра-
нуваат сите надворешни информациони врски, како 
мрежно поврзување и друго. Доколку се вклучени само-
уништувачки програми (Norton Wipe-info), компјутерот 
ќе се исклучи од прекинувач (штекер). Исто така, задол-
жително се прегледува и кантата за отпадоци. 

(5) При обезбедувањето на податоци кои можат да 
послужат како доказ се врши привремено одземање на 
сите потенцијални докази, прегледна пишани белешки, 
дискови, ленти, CD, снимки и друго, кои ќе се најдат 
во непосредна близина на компјутерот или друг еле-
ктронски уред, се собираат и сите лични адресари, мо-
билни телефони, пејџери, копир-машини, уреди за 
идентификација, мемориски карти, компакт-дискови, 
архива, дискети, дигитални камери и други уреди кои 
содржат информации или други форми на докази, а ло-
зинките можат да се најдат запишани на хартија, се ло-
цираат сите дискови, ленти и драјвери кои постојат ка-
ко поддршка, се бележат сите телефонски повици на-
правени од телефонот и факс-машината на осомниче-
ниот, се земаат изјави од  сите лица кои имале физички 
пристап до компјутерскиот систем или ја знаеле лозин-
ката, се утврдува дали системот е дел од мрежа, како и 
неговите карактеристики, се бележат постапките и ло-
зинките, се утврдува дали компјутерот се користи и ка-
ко телефон или факс машина, се фотографира целото 
место и се прави детална мапа на ентериерот која го 
прикажува мебелот, компјутерите и сите други елемен-
ти, а по можност се земаат и отпечатоци на прсти. 

(6) При анализата и обновувањето на податоците и 
нивната натамошна употреба неопходно е правилното 
постапување при одземање на компјутер или други 
електронски уреди. Сите докази треба да бидат задржа-
ни во нивната првична форма. Отворањето на компју-
терските фајлови (документи) ќе доведе до уништува-
ње на доказот и до промена на времето и датумот на 
пристап до фајлот. Во текот на одземањето како и при 
анализата финансиските полицајци треба да носат за-
штитни ракавици. 

(7) При привремено одземање на компјутер се пре-
зема откривање на оперативниот систем. Компјутерот 
може да се исклучи, освен во случаи на UNIX/LINUX и 
MAC. Специјалистот за компјутерска форенсика утвр-
дува која постапка за исклучување на компјутерот е 
најпогодна. Пред да се исклучи компјутерот се слика 
екранот и се забележуваат програмите кои во моментот 
работат, како и времето кое се покажува на екранот. 
Ако е вклучен Screen saver, се користи долната стрелка 
на тастатурата за да се прекине Screen saver-от. Обно-
вување на фајловите не се презема на самото место. 

(8) Привремено одземената опрема се чува на си-
гурно место, а сигурносните мерки се од значење да се 
избегне било какво губење или уништување на собра-
ните поткрепувачки докази, имајќи ја во предвид нив-
ната доказна вредност пред суд. 

(9) По извршеното привремено одземање, се објаву-
ва забрана за пристап до привремено одземените комп-
јутери и друга опрема. Ваквата објава се доставува до 
сите вработени во Финансиската полиција кои вршат 
директна контрола и обезбедување или имаат пристап 
до одземената опрема. Објавата, исто така, се доставу-
ва и до надлежните финансиски полицајци и до експер-
тите од Лабораторијата за компјутерската форенсика, 
заради информирање. 
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(10) За привремено одземените електронски уреди 
согласно со овој член се составува записник кој го пот-
пишува финансискиот полицаец и лицето од кое се од-
земаат уредите.   

Член 42 
Во сите постапки на привремено одземање на пред-

мети, списи и друга документација, компјутерски и 
електронски уреди соодветно се применуваат одредби-
те од член 147 од Законот за Кривична постапка. 

 
11. Времена мерка за забрана за располагање  

со имот,  опрема и банковни сметки   
Член 43 

(1) Финансиската полиција може да поднесе барање 
до судот за издавање на времена мерка, со која: 

1. времено ќе му се забрани на физичко или правно 
лице да располага со имот, опрема и средства од сме-
тка, доколку постојат оправдани причини дека средс-
твата и опремата можат да се отуѓат и да се спречи од-
земањето на имотната корист стекната со извршеното 
кривично дело; 

2. ќе се обезбеди намирување на имотно-правно по-
барување што настанало со извршување на кривично 
дело; 

3. ќе се влијае на ефикасноста на постапката. 
(2) Писменото барање треба да содржи објаснување 

за потребата од издавање на времената мерка и неоп-
ходноста од заштита на имотот, опремата или банкар-
ските сметки во текот на постапката до нејзино завр-
шување.    

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
Член 44 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�.  а 
      Бр. 18-5052/1        Министер за финансии, 
3 март 2004 година      м-р Никола Поповски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
224. 
Врз основа на член 3 став 4 од Законот за лизинг 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
4/2002 и 49/2003), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и услови-

те за добивање дозвола за вршење финансиски лизинг 
од страна на домашни трговски друштва и странски тр-
говски друштва кои имаат основано подружница во Ре-
пуб ика Македонија. л 

Член 2 
За добивање дозвола за вршење финансиски лизинг, 

домашното трговско друштво и подружницата на стран-
ско трговско друштво до Министерството за финансии 
поднесува барање на пропишан образец кој е составен 
дел на овој правилник потпишан од овластено лице. 
Барањето од став 1 на овој член содржи: 
1. податоци за барателот и тоа: назив; седиште; 

адреса; телефонски број; факс; e-mail адреса; WEB 
страница; даночен број; број на вработени; број на де-
ловниот субјект (БДС) и депонентна банка. 

2. податоци за одговорното лице на барателот и тоа: 
име и презиме, адреса, телефонски број, e-mail адреса и 
ЕМ Г. Б 

Член 3 
Кон барањето од член 2 на овој правилник, домаш-

ното трговско друштво и подружницата на странско 
трговско друштво доставува извод од трговскиот реги-

стар со назначена шифра и назив на одделот во кои е 
наведена регистрираната дејност Финансиски лизинг 
во согласност со националната класификација на дејно-
сти и Решение за распределување на деловниот субјект 
според претежната дејност од Заводот за статистика, 
зав рени од нотар. е 

Член 4 
Покрај документацијата од член 3 на овој правил-

ник, барателот ги доставува и следните податоци: 
- уверение од надлежен суд дека против правното 

лице не е изречена мерка забрана за вршење на дејност; 
- уверение од надлежен суд дека против одговорно-

то лице на правното лице не е изречена мерка на без-
бедност забрана за вршење на професија, дејност или 
должност; 

- потврда од надлежни институции за редовноста на 
плаќање на јавни давачки; 

- потврда од надлежен суд дека не е поведена 
стечајна или ликвидациона постапка. 

 
Член 5 

На барателот кој ги исполнува условите утврдени 
со Законот за лизинг и врз основа на доставената доку-
ментација во согласност со овој правилник, му се изда-
ва дозвола за вршење финансиски лизинг во писмена 
фор а. м 

Член 6 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за начинот и условите за вр-
шење на лизинг (�Службен весник на Република Маке-
дон ја� бр. 23/2002). и 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
         Бр. 09-5029/1    Министер, 
19 февруари 2004 година     м-р Никола Поповски, с.р. 
               Скопје 
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225. 
Врз основа на член 213 став 2 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 62/02, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), ми-
нистерот за одбрана донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ВОЕНОПА-
ДОБРАНСКО ЗВАЊЕ, ВРШЕЊЕТО НА ПАДО-
БРАНСКАТА СЛУЖБА, ПАДОБРАНСКАТА ОБ-
ЛЕКА И ОПРЕМА И ОБЛИКОТ И СОДРЖИНАТА 

НА ПАДОБРАНСКАТА КНИШКА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за 
стекнување на военопадобранско звање, вршењето на 
падобранската служба, падобранската облека и опрема  
и обликот и содржината на падобранската книшка во 
Армијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Армијата). 

 
II. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА 
ВОЕНОПАДОБРАНСКО ЗВАЊЕ    

Член 2 
Звање "Ученик падобранец"стекнува (воен старе-

шина, професионален војник и војник (во натамошниот 
текст: воено лице) со започнување на курс за основна 
пад ука.  обранска об   

Член 3 
Звање "Падобранец" стекнува воено лице со звање 

ученик падобранец по завршување на теоретска и пра-
ктична стручна обука и положен теоретски и практи-
чен испит за падобранец, како и спроведување во це-
лост на програмата на падобрански скокови за однос-
ното звање, согласно упатството за изведување на па-
добрански скокови во Армијата.   

Член 4 
Звање "Падобранец инструктор" стекнува воено ли-

це со звање падобранец доколку ги исполнува следните 
услови: 

- да поседува дозвола за падобранец; 
- во целост да ја спроведе програмата на падобран-

ски скокови за односното звање, според упатствата за 
изведување на падобрански скокови во Армијата; 

- во целост да е оспособен за изведување на дневни 
и ноќни ХАЛО и ХАХО скокови; 

- да има најмалку 300 скокови со падобран; 
- во звање падобранец да поминал најмалку три го-

дини и во целост да ја спроведувал годишната програ-
ма за кондициони скокови во тие три години; 

- да го положил теоретскиот и практичен дел на ис-
питот за падобранец инструктор; 

- да е оспособен за организација и раководење со 
падобрански скокови; 

- да е оспособен да ја спроведува основната, преод-
ната и вишата падобранска обука во целост;  

- да има три по ред скокови на цел со вкупна гре-
шка од најмногу три  метри; 

- во текот на вршење на падобранската служба про-
тив него да не се води постапка за сторено дело крше-
ње на работна дисциплина или неисполнување на обвр-
ски  со закон. те утврдени  

Член 5 
Звање �Наставник по падобранство� стекнува воено 

лице со звање падобранец  инструктор ако ги исполну-
ва следните услови: 

- да е оспособен за целосна организација и раково-
дење самостојно со сите видови на дневни и ноќни па-
добрански скокови; 

- да има најмалку 500 скокови; 
- од нив да има најмалку два скока во вода; 

- да има два скока са задршка од 60 секунди; 
- да има три ноќни скока; 
- да е оспособен за целосно изведување на вон аеро-

дромски ХАЛО и ХАХО скокови; 
- да има три по ред скокови на цел со вкупна гре-

шка од најмногу 1.5м; 
- да може  успешно да го изведе комплетот на фигури; 
- во звање падобранец инструктор да поминал нај-

малку пет години и во целост да ги спроведувал годиш-
ните програми за кондициони скокови во тие години; 

- да е оспособен за спроведување на курс за падо-
бранец инструктор во целост и 

- во текот на вршење на падобранската служба про-
тив него да не се води постапка за сторено дело крше-
ње на работна дисциплина или неисполнување на обвр-
ските утврдени со закон.   

Член 6 
Военопадобранските звања со нострифициран број 

на сертификат ги доделува министерот за одбрана на 
предлог на испитната комисија. 
Испитната комисија ја формира министерот за од-

брана на предлог на Командата на военото воздухоп-
ловство и противвоздушната одбрана (во натамошниот 
текст: Команда на ВВ и ПВО). 
Испитната комисија од став 2 на овој член е соста-

вен од најмалку три члена, од кои: претседател на ко-
мисијата со стекнато звање наставник на падобранство 
и членови со стекнато звање падобрански инструктор. 
Во работата на испитната комисија може да учес-

твуваат и лица овластени од Управата за цивилно-воз-
душна пловидба. 
Регистер на сертификати со нострифицирани брое-

ви води Командата на ВВ и ПВО. Евидентирањето на 
секој воен падобранец поединечно во регистерот се вр-
ши веднаш по доставувањето на резултатот за степенот 
на стручната обученост и оспособеност и положениот 
испит за стекнување на военопадобранското звање и 
решението на министерот за доделување на военопадо-
бранското звање. 
Врз основа на податоците од регистарот се издава 

сертификат за стекнато военопадобранско звање (При-
лог бр. 1) кое се  потпишува од страна на командантот 
на ВВ и ПВО.  

Член 7 
Воен падобранец кој бил упатен на школување, 

курс или обука за стекнување на определено военопа-
добранско звање во Армија на странска држава, по за-
вршување на школувањето може да се здобие со падо-
бранско звање според прописите на државата каде што 
го завршил школувањето. По завршување на школува-
њето се врши проверка на стручната оспособеност за 
определено воено падобранско звање стекнато во Ар-
мијата на странска држава, заради стекнување на воено 
падобранско звање согласно Законот за служба во Ар-
мијата на Република Македонија.  
Воен падобранец кој има завршено падобрански 

курс, обука или се школувал во цивилна воздухопловна 
институција во Република Македонија или во странска 
држава, може да се здобие со определено воено падо-
бранско звање по успешно завршена проверка на струч-
на оспособеност за определено воено падобранско звање 
и доколку за истото поседува дозвола за падобранец.    
Проверката, стекнатите звања и знаења од став 1 и 

2 на овој член ја врши испитната комисија. 
 
III. ВРШЕЊ                     Е  НА ПАДОБРАНСКА СЛУЖБА 

1. Падобранска служба  
Член 8 

Падобранската служба во Армијата опфаќа изведу-
вање на скокови со падобран заради стручна и борбена 
обука, тренинг и кондицирање на воените падобранци 
и извршување на борбени и други специјални мисии и 
задачи. 
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Член 9 
Падобрански скокови во Армијата, може да изведу-

ва  лице кое има стекнато: 
- воено падобранско звање, односно сертификат со 

нострифициран број или 
- дозвола за падобранец. 
По исклучок од став 1  на овој член, со падобран 

може да изведува скокови и лице кое нема воено падо-
бранско звање или дозвола за падобранец доколку: 

- користи падобран за спасување, 
- воен падобранец, кандидат за летач или припад-

ник на други единици во Армијата, кој се школува или 
се оспособува за почетно военопадобранско звање, а е 
евидентиран во Дневник на падобрански скокови  и 

- лице кое изведува падобрански скок како патник 
во тандем-скок.     

Член 10 
Падобранските скокови се делат според: 
- природата на тлото на кое се изведува скокот; 
- деноноќието; 
- висината на скок; 
- задачата за скок, и 
-  начинот на активирање на падобран. 

Член 11 
Според природата на тлото на кое се изведуваат па-

добранските скокови може да бидат: 
- скокови на копно; и 
- скокови на вода. 
Според деноноќието, падобранските скокови може 

да бидат: 
- дневни падобрански скокови изведени во време 

половина час пред изгревање на сонцето до половина 
час после заоѓање на сонцето, и 

- ноќни падобрански скокови изведени во време по-
ловина час после заоѓање на сонцето до половина час 
пред изгревање на сонцето.  
Според висината падобранските скокови може да 

бидат: 
- падобрански скокови од многу мали висини до 

300м; 
- падобрански скокови од мали висини од 300 - 

1000м ; 
- падобрански скокови од средни висини од 1000 - 

4500м, и 
- падобрански скокови од големи висини преку 

4500м. 
Според задачата падобранските скокови може да 

бидат : 
- школски: заради обучување, усовршување, тре-

наж, кондицирање и проверка; 
- борбено - школски: заради обучување, усовршува-

ње, тренаж, кондицирање и проверка по сите елементи 
на борбени услови и дејства. 

- борбени: заради извршување на борбени мисии; 
- тест скокови: заради испитување, проверка на ис-

правноста, одредување на способноста и начин на ко-
ристење на падобрани, техники на скок, испитување на 
издржливост на опремата и сл; 

- спортски скокови: заради обучување, тренинг, 
кондицирање и учество на спортски натпревари и јавни 
манифестации, и 

- скокови со тандем падобран. 
Според начинот на активирање на падобранот ско-

ковите може да бидат: 
- скокови на принудно дејство; 
- скокови на стабилизација, и 
- скокови на слободно дејство. 

 
Член 12 

Воените падобранци од постојаниот состав на Ар-
мијата падобранската служба ја вршат во текот на го-
дината согласно програмата за борбена обука, тренинг 
и кондицирање. 
Воените падобранци од резервниот состав на Арми-

јата падобранската служба ја вршат додека се повикани 

да извршуваат права и должности од областа на одбра-
ната со извршување на воената обврска, како и соглас-
но потребите за борбена обука, тренинг и кондицирање 
на падобранските единици во чиј состав се.  

 
Член 13 

На воен падобранец во падобранска служба му се 
смета времето поминато и на: 

1) школување, доколку во текот на годината го из-
вршил планот за изведување на падобрански скокови; 

2) вршење на должности во странство, доколку во 
текот на годината го извршил планот за изведување на 
падобрански скокови; 

3) вршење на должности, работни места во други 
органи на управата и единици на Армијата, доколку во 
текот на годината го исполнил планот за изведување на 
пад брански скокови. о

 
Член 14 

На воен падобранец во падобранската служба не му 
се смета времето за кое воениот падобранец по своја 
вина не ја исполнил програмата за изведување на падо-
брански скокови во текот на календарската година или 
за тоа определено време. 

 
Член 15 

На воените падобранци падобранската служба им 
трае од денот на доделување на военопадобранско звање 
до денот кога ќе настанат една од следните причините: 

1) доколку надлежната лекарска комисија даде на-
од, оценка и мислење дека е неспособен за вршење на 
падобранска служба; 

2) доколку испитната комисија даде негативна 
оценка за стручната оспособеност на воениот падобра-
нец и можните последици при натамошното вршење на 
падобранската служба, или во услови на прекин или 
откажување од основната падобранска обука; 

3) на лично барање за прекоманда или заминување 
од единицата во која се спроведуваат падобрански ско-
кови; 

4) на лично барање за престанок на падобранската 
служба  и 

5) доколку му престане работниот однос во постоја-
ниот состав, односно ангажирањето во падобранските 
единици на резервниот состав. 

 
Член 16 

На воен падобранец од постојаниот и резервниот 
состав на Армијата на кого падобранската служба му 
престанала од причините утврдени во член 15 на овој 
правилник, може повторно да му се одобри вршење на 
падобранска служба доколку: 

1) надлежната лекарска комисија даде наод, оценка 
и мислење дека е способен за вршење на падобранска 
служба; 

2) тоа го бараат потребите на службата  и 
3) по констатираниот прекин на падобранската 

служба ја исполни програмата за изведување на падо-
брански скокови во текот на календарската година. 

 
Член 17 

Воен падобранец за време на вршење на падобран-
ската служба не треба да биде под дејство на алкохол, 
опојни дроги и други психоактивни дејства. 
Воениот падобранец не треба да врши падобранска 

служба ако е толку уморен или болен, или е во таква 
психофизичка состојба со која не е способен за безбед-
но вршење на службата. 
Воениот падобранец,  во текот на падобранските 

скокови не треба да ја загрозува безбедноста на скоко-
вите по било кој основ. 
Во случај на утврдувањето на причините од ставо-

вите 1, 2 и 3 на овој член, раководителот на скоковите 
веднаш го отстранува воениот падобранец од изведува-
ње на скокови и извршување на задачите. 
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Член 18 
По поголеми паузи, во услови на неизведување на 

падобрански скокови (паузи подолги од шест месеци и 
паузи подолги од една година),  единицата врши вове-
дување на воените падобранци во "СТРОЈ" и состојба 
"ПОДГОТВЕН", според упатствата  за изведување на 
падобрански скокови во Армијата. 

 
Член 19 

За секое користење на падобрани и изведување на 
падобрански скокови се одредува:  

- раководител на скокови или по потреба инстру-
ктор за наведување од земја; 

- водител на воздухоплов; 
- инструктор во воздухоплов;   
- лидер на падобранска група;  
- инструктор на линија на контрола еден во товарен 

реон;  
- инструктор на линија на контрола два во товарен 

реон и  
- логистичко обезбедување и други служби потреб-

ни за непречено одвивање на скоковите.  
Раководителот на скоковите е одговорен  за прет-

ходната подготовката на скоковите со падобран, за ор-
ганизацијата и безбедноста при изведувањето на скоко-
ви со падобран, а особено за скоковите кои се изведу-
ваат заради обука на ученици-падобранци. 

 
Член 20 

Раководителот на скоковите - падобранецот инстру-
ктор или наставникот по падобранство, доколку рако-
води со обуката на ученици во воздух: 

-  го организира скокот согласно одредбите на овој 
Правилник; 

-  спроведува претходна подготовка за изведување 
на скокови;  

- пред почетокот на скоковите лично ја проверува 
документацијата на падобранците за да се утврди да ли 
се оспособени за планираните скокови; 

- врши проверка на опременоста на воздухопловот 
од кој ќе се скока и  задачата на посадата на воздухоп-
ловот; 

- издава задача и  ги запознава со задачата падобран-
ците, како и  го контролира  нејзиното извршување; 

- присуствува на падобранскиот старт за време на 
скоковите, а доколку се наоѓа во воздухоплов одредува 
лице кое ќе го заменува на земја; 

- ја запознава посадата на воздухопловот  со зада-
чите на падобранците; 

- забранува скокови на лицата кои на било кој на-
чин ја нарушуваат безбедноста и сигурноста на летот 
односно скоковите, и 

-  врши наведување на воздухопловот во случај на 
потреба.  

Член 21 
Пред изведувањето на падобранските скокови ко-

мандирот на единицата преку своите инструктори или 
наставници по падобранство. спроведува претходна и 
извршна подготовка.  
Предходната подготовка се спроведува еден ден, а 

најрано три дена пред изведувањето на скоковите и оп-
фаќа: 

1. најава за изведување на падобрански скокови до 
аеродромската контрола на летање (во соработка со ле-
тачката единица); 

2. доставување извод од наредбата (на знаење) за 
падобрански скокови до летачката единица; 

3. контрола на оспособеноста на падобранците со 
увид во книшките и дозволите за скокови; 

4. преглед на опремата; 
5. проверка на метеоролошките услови и поставува-

ње на старт; 
6. преглед и пакување на падобраните и подесување 

на системот на врски; 

7. објаснување и разработка на задачата според 
програмата на обука или проверка (скицирање на тере-
нот, воочување на пречките, приод кон целта, пресме-
тка на занесот за ученици без дозвола, односно контро-
ла на пресметката на занесот за ученици кои се обучу-
ваат за самостојно наведување на воздухопловите); 

8. упатување на лекарски преглед и евиденција на 
истиот и 

9. контрола на дневникот на падобрански скокови. 
Извршната подготовка се спроведува на денот на 

изведувањето на падобранскиот скок и опфаќа: 
1. физичка подготовка и загревање пред скок; 
2. контрола на документација и евиденција (стартна 

листа и сл); 
3. контрола на линија еден во товарен реон и  
4. контрола на линија два во товарен реон. 
 

Член 22 
Евиденцијата на извршувањето на падобранските 

скокови се води во Дневник на падобрански скокови. Во 
дневникот на падобранските скокови се внесуваат пода-
тоци за: името и презимето на воениот падобранец, ти-
пот на падобранот и начинот на активирањето, редниот 
број на скокот, типот на воздухопловот од кој е изврше-
но скокањето, изјавата и своерачен потпис на падобра-
нецот за подготвеноста за скокот, заверка на медицин-
ски лица за извршените прегледи пред скокот, контрола 
и нострификација на скоковите (Прилог бр. 2). 

 
Член 23 

Пред изведувањето на падобранските скокови, пред 
секој полет на воздухопловот, раководителот на падо-
бранските скокови пополнува Стартна листа (Прилог 
бр. 3) во која се внесуваат податоци за изведување на 
падобранските скокови. 

 
2. чна обука, дозволи, испити и овластувања Стру 

Член 24 
На стручна обука и изведување на падобрански ско-

кови се упатува воено лице кое со успех има завршено 
селективен курс за падобранци, припадник на други 
единици во Армијата и воено лице кое со селекција е 
определено како кандидат за летач и ги исполнува  
следните посебни услови: 

- завршил теоретска и практична обука и го поло-
жил испитот за воен падобранец; 

-  да е психофизички способен; 
- е евидентиран во Дневникот на падобрански ско-

кови; 
- постои писмена наредба од надлежен старешина 

за лица вон составот на военото воздухопловство и  
-
 
 доброволно дал лична и писмена согласност. 

Член 25 
Воено - стручната обука за изведување на падо-

брански скокови се состои од: 
1) основна падобранска обука (десантни падобрани 

со округла купола и активирање на принудно дејство); 
2) преодна падобранска обука (падобрани од типот 

крило и активирање на принудно дејство); 
3) виша падобранска обука (падобрани од типот 

крило и активирање на слободно дејство); 
4) курс за инструктори и наставници по падобранс-

тво (сите видови на скокови и користење на тандем па-
добрани). 
Воено-стручната обука за изведување на падобран-

ски скокови се спроведува согласно упатството за изве-
дување на падобрански скокови во Армијата.  

Член 26 
Испитот за стекнување на воено стручно звање - па-

добранец се состои од теоретски и практичен дел. 
Теоретскиот дел на испитот ги опфаќа темите: 
- основи на теорија на скокови со падобран; 
- техника на скок со падобран; 
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- познавање на падобрани, опрема и воздухоплови 
за скокови; 

- вонредни постапки, и 
- воздухопловни и воени прописи. 
Практичниот дел на испитот ги опфаќа темите: 
- физичка проверка на кандидатот и проверка на 

програмата на падови при приземјување, и 
- реализација на падобрански скокови според пред-

видена програма за основна падобранска обука. 
За признавање на резултатите од став 3 од овој член 

се приложува службениот билтен од натпреварувањата. 
На воениот падобранец кој наведените барања ги 

постигнал на натпревари за полагање на испитот за до-
бивање на овластување за падобранец инструктор му 
се признаваат резултатите постигнати на натпреварите. 

 
Член 27 

Испит за извршување на одредени работи на падо-
бранец инструктор се состои од теоретски и практичен 
дел. 
Теоретскиот дел на испитот ги опфаќа темите: 
- основи на теорија на скок со падобран; 
- познавање на падобрани и воздухоплови за скокови; 
- вонредни постапки; 
- основи на воздухопловната метеорологија; 
- воздухопловни  и воени прописи; 
- психофизиологија на летачи, односно на изведува-

ње на скокови со падобран; 
- методика на настава во обуката на скокови со па-

добран; 
- организација на скокови со падобран, и 
- правила на ХАЛО и ХАХО скоковите. 
Практичниот дел од испитот претставува проверка 

на кандидатот за падобранец инструктор и неговите 
способности за подготовка на ученици за скокови со 
падобран и го опфаќа темите: 

- познавање на падобранот и опремата; 
- методика на падобранската обука, и 
- испитни скокови. 
На воениот падобранец кој наведените барања ги 

постигнал на натпревари му се признаваат резултатите 
за полагање на испитот за добивање на овластување за 
падобранец инструктор.  
За признавање на резултатите од став 3 од овој член 

се приложува службениот билтен од натпреварувањата. 
 

Член 28 
Испитот за извршување на одредени воено стручни 

работи на наставник по падобранство се состои од тео-
ретски и практичен дел. 
Теоретскиот дел на испитот ги опфаќа темите: 
- основи на теорија на скок со падобран; 
- познавање на падобрани и воздухоплови за искок-

нување; 
- вонредни постапки; 
- основи на воздухопловната метеорологија; 
- воздухопловни прописи; 
- психофизиологија на летачи, односно на изведува-

ње на скокови со падобран; 
- методика на настава во обуката на скокови со па-

добран; 
- организација на скокови со падобран; 
- познавање на технички услови за проба на падо-

брани од сериско производство; 
- инспекциски и контролен надзор, и 
- основи на прва помош. 
Практичниот дел од испитот претставува  проверка 

на кандидатот за наставник по падобранство и негови-
те способности за подготовка на ученици за скокови со 
падобран и ги опфаќа темите: 

- методика на падобранската обука; 
- познавање на задачи за реализација на специјален 

тактички десант со прелет; 
- испитни скокови, и 
- тандем скокови (доколку постојат услови). 

На падобранецот-инструктор, кој наведените бара-
ња ги постигнал на натпревари, за полагање на испитот 
за добивање на овластување за наставник по падо-
бранство му се признаваат резултатите постигнати на 
натпреварите. 
За признавање на резултатите од став 3 од овој член 

се приложува службениот билтен од натпреварувањата. 
 

Член 29 
Дозвола за воен падобранец добива воено лице кое 

завршило обука за падобранец и реализирало најмалку 
50 скокови (од кои 20 скокови со задршка од најмалку 
10 + секунди, пет скокови со задршка од 30 + секунди) 
и положило теоретски  и практичен испит за дозвола за 
падобранец. 
Дозволата за воен падобранец се издава од страна 

на Командата на ВВ и ПВО, врз основа на документа-
цијата за реализираните скокови и за положените испи-
ти ( рилог бр. 4). П 

Член 30 
Испитот за дозвола за воен падобранец, покрај про-

грамските содржини од член 26 од овој правилник ги 
опфаќа и следните тематски содржини: 
Теоретски дел од испитот ја опфаќа и темата: 
- основи на воздухопловна метеорологија. 
Практичен дел од испитот ги опфаќа и темите. 
- проверка на способноста на кандидатот за извр-

шување на обука со падобрански скокови за ученици 
падобранци; 

- проверка на практично извршување на подгото-
вката за скок; 

- наведување на воздухоплов, и 
- изведување лев и десен засврт за 3600 и салто на-

назад во слободен пад, маневар со купола и приземју-
вање во круг со размер 10 м.  
При полагањето на испитот за дозвола за падобра-

нец во работата на испитната комисија може да учес-
твува и лице овластено од Управата за цивилно- воз-
душна пловидба, со звање наставник по падобранство. 

  
Член 31 

Испитите од членовите 26, 27, 28  и член 30 од овој 
правилник се спроведуваат според  упатствата  за изве-
дување на падобрански скокови во Армијата.  

 
Член 32 

Теоретскиот дел од испитите се спроведува преку 
решавање на писмен тест и по усмен пат. 
Точните одговори на прашањето од тестот се вред-

нуваат со позитивни поени. 
Се смета дека кандидатот го положил писмениот 

тест доколку со точни одговори постигнал најмалку 80% 
од вкупниот број на предвидени позитивни поени и 
100% позитивни поени на темата "Вонредни постапки". 

 
Член 33 

Теоретскиот дел од испитот,  по усмен пат го пола-
га кандидатот кој претходно го положил  писмениот 
тест. 
Теоретскиот дел од испитот по усмен пат се спрове-

дува со давање дополнителни одговори на прашањата 
кои во писмениот тест, кандидатот недоволно ги одго-
ворил.  

Член 34 
Практичниот дел од испитите се спроведува со не-

посредно извршување на падобрански скокови и дава-
ње усмен одговор на прашањата кои се однесуваат на 
активностите за изведување на падобранските скокови, 
а пред нивното изведување. 
Се  смета дека кандидатот го положил практичниот 

дел од испитот доколку во целост ја исполнил програ-
мата за изведување на падобрански скокови за стекну-
вање на конкретното падобранско звање. 
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Член 35 
Кандидатот кој не го положил теоретскиот дел од 

испитот го повторува делот на испитот по истек на 
триесет дена од денот на полагањето на истиот. Време-
то помеѓу двата испита се користи за дополнителна 
обука на кандидатот. 
Кандидатот кој не го положил практичниот дел од 

испитот го повторува делот од испитот по истек на 
триесет дена од денот на полагањето на истиот. Време-
то помеѓу двата испити се користи за дополнителна 
обука на кандидатот. 
Доколку кандидатот не ги положи поправните ис-

пити во роковите утврдени во став 1 и 2 на овој член се 
смета дека не го положил испитот и истиот целосно го 
повторува.  

Член 36 
Кандидатите кои ги полагаат испитите од членови-

те 26, 27, 28 и член 30 од овој правилник, истите можат 
да ги полагаат најмногу три пати во рок од две години 
од денот на првото полагање. 
Доколку кандидатот не ги положи испитите во ро-

кот утврден во став 1 на овој член повеќе не може да го 
полага испитот.  

Член 37 
Записникот што се води во текот на полагањето на 

испитите содржи: реден број од регистарот за полагање 
на испити, име, име на еден од родителите и презиме 
на кандидатот, назив-број на Воената пошта во која 
кандидатот е вработен, чин и формациска должност, 
датум и место на полагањето на испитот, бројот на те-
стот, оценка за секој дел од испитот и оценка во  цели-
на и име и презиме на претседателот и членовите на 
испитната комисија. 
Записникот се потпишува од претседателот и чле-

новите на испитната комисија. 
 

Член 38 
Врз основа на положениот испит падобранецот-ин-

структор и наставникот по падобранство ги имаат 
следните овластувања: 

- да вршат обука на падобранци за стекнување ус-
лови за полагање на стручен испит за дозвола, односно 
овластувања во врска со падобранската служба; 

- да ги планираат и изведуваат сите видови на обука 
за која се оспособени и да доставуваат предлози за зва-
ња по основ на завршените обуки; 

- да вршат проверка и контрола на подготвеноста на 
падобранците; 

- да вршат контрола, заверка и пломбирање при па-
кување на падобранци; 

- да вршат тестирање и проба на падобрани по извр-
шените основни, редовни и вонредни прегледи и по ге-
нералниот сервис; 

- да вршат други работи во врска со падобранството 
и падобранска служба за која имаат потреба; 

- да вршат планирање, организација и изведување 
на сите видови на падобрански скокови; 

- да учествуваат во работа на комисија после вонре-
ден настан или падобрански инцидент, и 

- да спречат секаков вид на недисциплина или нару-
шување на безбедноста при  на скокови.  изведување 

3. Безбедност при изведување на падобрански  
скокови  
Член 39 

Безбедноста при изведувањето на падобранските 
скокови подразбира преземање на мерки, почитување 
на правила, норми, постапки и издавање на упатства за 
успешно изведување на падобрански скокови. Отстапу-
вања од правилата за изведување на падобранските 
скокови се дозволени само во случај на подобрување 
на безбедноста и сигурноста на скоковите. Извршените 
отстапувања и евентуалните измени или дополнувања 
на утврдените правила задолжително се евидентираат 
во дневникот на падобранските скокови. 

Член 40 
Како вонредни настани при изведување на падо-

брански скокови се сметаат: 
- закачување на падобранецот за воздухоплов; 
- неотворање или неактивирање на главниот падо-

бран; 
- непотполно отворање на главниот падобран; 
- приземјување на пречки; 
- аномалии во текот на спуштањето со отворен па-

добран, и 
- непочитување на мерките за безбедност и недис-

цип  при изведување на падобрански скокови.  лина
 

Член 41 
Во случај на настанување на условите од член 40 од 

овој правилник, без оглед на последиците, секој падо-
бранец, падобранец-инструктор, наставник по падо-
бранство и водителот на воздухопловот, по забележу-
вањето на вонредниот настан, веднаш ги известува ли-
цата надлежни за раководење со падобранските скоко-
ви и претпоставената команда. 

 
IV. ПАДОБРАНСКА ОБЛЕКА И ОПРЕМА   

Член 42 
За време на извршувањето на падобранската служ-

ба воените падобранци носат падобранска облека и 
опрема. 
Падобранска облека се состои од: 
- падобрански маскирен комбинезон (летен и зим-

ски); 
- падобрански полар подкомбинезон ; 
- падобрански чизми (летни и зимски);  
- падобрански ракавици (летни и зимски);  
- падобранска маскирна јакна - GORTEX (летна и 

зимска);  
- падобранска беретка (единствена за сите типови и 

видови на униформа). 
Падобранска опрема се состои од: 
- кацига,  
- падобрански очила;  
- персонален висиномер и штоперка;  
- персонален GPS;  
- автомат падобрански;  
- комплет за ХАЛО и ХАХО скокови; 
- систем на врски и падобран;  
- радио уред;  
- прибор за пакување на падобран;  
- падобрански полски стол;  
- рачен падобрански часовник;  
- падобрански нож;  
- резервни делови за сервисирање на падобран, и  
- машина за шиење. 
На падобранската облека се носат: ознака на чинот, 

знаме на Република Македонија, падобрански знак за 
стручна оспособеност и припадност на падобранска 
еди ица. н

 
V. ОБЛИК И СОДРЖИНА НА ПАДОБРАНСКА 

КНИШКА  
Член 43 

Падобранската книшка (Прилог бр. 5) претставува 
документ во кој се впишуваат службените податоци за 
вршењето на падобранската служба во Армијата.  

Член 44 
Падобранската книшка содржи 206 страници изра-

ботени од бела хартија со димензии 150х200 мм и ко-
риц ни од тврд материјал во темно сина боја. и изработе  

Член 45 
На предната корица на падобранската книшка со 

букви во боја на злато стои текстот: "МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ОДБРАНА", "АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА", "ВОЕНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО", а под 
него е отпечатен падобранскиот знак на Армијата на 
Република Македонија, и под него со големи букви 
стои текстот "ПАДОБРАНСКА КНИШКА". 
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На првата страница е отпечатен текстот кој се одне-
сува на упатството за водење на падобранската книшка. 

 
 

На втората страница на податоците за сопственикот 
на падобранската книшка, бројот на падобранската 
книшка, времето на издавањето, бројот на наредбата, 
бројот на падобранската книшка, називот на командата 
која ја издала падобранската книшка, а под него на ле-
вата страна место за фотографија со димензии 3х3,5 см 
и место за своерачен потпис, а на десната страна пот-
пис на овластеното лице кое ја издало падобранската 
книшка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На третата страница се внесуваат податоци кои се 
однесуваат на: 

 
 
 - единицата, клубот, сојузот или организацијата во 

која е извршена падобранска обука;  
 - типови на падобрани со кои се извршени падо-

брански скокови;   
 - типови на воздухоплови од кои се извршувани па-

добрански скокови и  
 - освоени спортски трофеи.  На четвртата страница се внесуваат податоци за 

стручната оценка на воениот падобранец.  
 На петтата до двестаишестата страница се се внесу-

ваат податоци за:  
 

- бројот на скокот;  
- датумот;  
- височината;  

 - скокот (дневен/ноќен); 
 - начинот на отворањето на падобранот (слобод-

но/принудно);  
 - типот на падобранот; 
 - времето на слободниот пад;  - задачата;  - типот на воздухопловот и  

- заверка на внесените податоци.  
Фотографијата на имателот на падобранската кни-

шка е во униформа на Армијата на Република Македо-
нија. 

 
 
 

Фотографијата на имателот и потписот на овласте-
ното лице се заверуваат со печат на воената пошта која 
ја издала падобранската книшка. 

 
 
 

  
Член 46  

Податоците во падобранската книшка ги внесува 
сопственикот на книшката по извршениот падобрански 
скок, а ги заверува со потпис и печат претпоставениот 
старешина на падобранската единица врз основа на по-
датоците од падобранскиот дневник. 

 
 
 
 
 

  
Член 47  

Издадените падобрански книшки се евидентираат 
во  Командата на ВВ и ПВО. 

 
 

  
Член 48  

Прилозите од бр. 1-5 се составен дел на овој пра-
вилник. 

 
 

  
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

  
Член 49  

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за воени падобранци 
и падобранска служба број 01-3254/1 од 20.07.1998 го-
дина. 

 
 
 
  
 Член 50 
 Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
 
  
     Бр. 01-1378/1                    Министер за одбрана, 
 25 февруари 2004 година      д-р Владо Бучковски, с.р. 
          Скопје                      
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    ___________  226.  Врз основа на член 209 став 2 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 62/02, 98/02, 25/03 и 71/03), министерот 
за одбрана донесе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКО ЗВАЊЕ, ВРШЕЊЕТО 
НА ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКАТА СЛУЖБА, 
ОБЛЕКАТА И ОПРЕМАТА НА ВОЗДУХОПЛОВ-
НО-ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И ОБЛИКОТ И СО-
ДРЖИНАТА НА ВОЕНАТА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА  

НА ВОЕН ВОЗДУХОПЛОВ 
 

I. ОПШТА   ОДРЕДБА 
Член 1  

Со овој правилник се пропишуваат условите за 
стекнување на воздухопловно-техничко звање, врше-
њето на воздухопловно-техничката служба, облеката и 
опремата на воздухопловно-техничкиот персонал и об-
ликот и содржината на воената дозвола за работа на во-
ен воздухоплов  на воздухопловно-техничкиот персо-
нал (во натамошниот текст: професионален војник и 
вое  старешина). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

н
 

II. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ  
НА ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКО ЗВАЊЕ  
1. Услови за стекнување на воздухопловно- 

техничко звање  
Член 2 

Звање воено воздухопловен помошник механичар, 
стекнува професионален војник  доколку ги исполнува 
следните услови: 

- да има завршено средно образование (четириго-
дишно) машинска или електротехничка насока; 

- да има завршено стручно оспособување и усовр-
шување за една од специјалностите од член 29 на овој 
правилник и  

- да има најмалку шест месеци работно искуство на 
работи на одржување, обнова и подготовка на воени 
воз ухоплови. 

 
 

д  
 Член 3 
 Звање воено воздухопловен механичар, стекнува 

професионален војник доколку ги исполнува следните 
услови: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- да има воена дозвола за работа на воен воздухоп-
лов во звањето воено воздухопловен помошник меха-
ничар; 

- да има завршено стручно оспособување и усовр-
шување за една од специјалностите од член 29 на овој 
правилник и 

- да има најмалку две години работно искуство на 
работи на одржување, обнова и подготовка на воени 
воз ухоплови. д 

Член 4 
Звање воено воздухопловен механичар, стекнува во-

ен старешина доколку ги исполнува следните услови: 
- да има завршено средно образование (четириго-

дишно) машинска или електротехничка насока; 
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- да има завршено стручно оспособување и усовр-
шување за една од специјалностите од член 29 на овој 
правилник и  

- да има најмалку шест месеци работно искуство на 
работи на одржување, обнова и подготовка на воени 
воздухоплови. 

Член 5 
Звање воено воздухопловен технички контролор, 

стекнува воен старешина доколку ги исполнува след-
ните услови: 

- да има воена дозвола за работа на воен воздухоп-
лов во звањето воено воздухопловен механичар; 

- да има завршено стручно оспособување и усовр-
шување за една од специјалностите од член 29 на овој 
правилник; 

- да има најмалку пет години работно искуство на 
работи на одржување, обнова и подготовка на воени 
воздухоплови и 

- да е поставен за командир на секција во единица за 
одржување, обнова и подготовка на воени воздухоплови.  

Член 6 
Звање воено воздухопловен инструктор за практич-

на настава, стекнува воен старешина доколку ги испол-
нува следните услови: 

- да има воена дозвола за работа на воен воздухоплов 
во звањето воено воздухопловен технички контролор; 

- да има завршено стручно оспособување и усовр-
шување за една од специјалностите од член 29 на овој 
правилник и 

- да има најмалку седум  години работно искуство 
на работи на одржување, обнова и подготовка на воени 
воздухоплови. 

Член 7 
Звање воено воздухопловен инженер за техничка 

подготовка, стекнува воен старешина доколку ги ис-
полнува следните услови: 

- да има завршено високо образование, Машински 
или Електротехнички факултет, Воена академија или 
завршена Воена воздухопловно-техничка  академија; 

- да има завршено стручно оспособување и усовр-
шување за една од специјалностите од член 29 на овој 
правилник и 

- да има најмалку шест месеци работно искуство на 
работи на одржување, обнова и подготовка на воени 
воздухоплови.  

Член 8 
Звање воено воздухопловен инженер за контрола на 

квалитет, стекнува воен старешина доколку ги испол-
нува следните услови: 

- да има завршено високо образование Машински 
или Електротехнички факултет, Воена академија или 
завршена Воена воздухопловно-техничка  академија; 

- да има воена дозвола за работа на воен воздухоп-
лов во звањето воено воздухопловен инженер за тех-
ничка подготовка; 

- да има завршено стручно оспособување и усовр-
шување за една од специјалностите од член 29 на овој 
правилник и  

- да има најмалку пет години работно искуство на 
работи на одржување, обнова и подготовка на воени 
воздухоплови. 

 
2. Стручно оспособување и усовршување за стекнување 

на одредено воздухопловно-техничко звање  
Член 9 

Стручното оспособување и усовршување за стекну-
вање на одредено воздухопловно-техничко звање на 
професионален војник и воен старешина се состои од 
стручна обука и полагање на стручен испит.  

Член 10 
Стручната обука се состои од теоретски и практи-

чен дел. 
Теоретскиот дел од стручната обука го изведува воен 

старешина со звање воено воздухопловен инженер или 
воено воздухопловен инструктор за практична настава. 

Практичниот дел од стручната обука го изведува 
воен старешина со звање воено воздухопловен инстру-
кто чна настава. р за практи  

Член 11 
За спроведување на теоретскиот  и практичниот дел 

од стручниот испит, командантот на воздухопловниот 
ВИНГ, формира комисија составена од најмалку три 
члена, од кои претседател на комисијата е воен старе-
шина со звање воено воздухопловен инженер, а остана-
тите членови  имаат најмалку исти звања како звањето 
за чие стекнување се полага. 
Комисијата од став 1 на овој  член  по спроведува-

њето на теоретскиот и практичниот дел на стручниот 
испит, го оценува професионалниот војник односно во-
ениот старешина со оценка "положил" и "не положил".  

Член 12 
Професионален војник и воен старешина кој нема да 

го положи теоретскиот односно практичниот дел од 
стручниот испит има право да полага само уште еднаш во 
рок определен од страна на  комисијата од член 11 на овој 
правилник, кој неможе да биде пократок од 30 дена ниту 
подолг од 60 дена, од денот на првото полагање на тео-
рет но практичниот дел од стручниот испит. скиот однос  

Член 13 
Стручната оспособеност на професионален војник и 

воен старешина за вршење на воздухопловно-техничката 
слу ба се проверува со редовни и вонредни проверки. ж 

Член 14 
Редовните проверки на стручната оспособеност на 

професионален војник и воен старешина се вршат на 
секои 12 месеци. 
Редовните проверки на стручната оспособеност ги 

врши непосредно претпоставениот старешина на про-
фесионалниот војник и воениот старешина. 
По извршената редовна проверка на стручната ос-

пособеност непосредно претпоставениот старешина го 
оценува професионалниот војник односно воениот  
ста ешина со оценка "положил" и  "не положил". р 

Член 15 
За спроведување на вонредните проверки на струч-

ната оспособеност, командирот на воздухопловно-тех-
ничкиот сквадрон или командантот на воздухопловни-
от ВИНГ, формира комисија составена од најмалку  
три члена, од кои претседател на комисијата е воен ста-
решина со звање воено воздухопловен инженер, а оста-
натите членови  имаат најмалку исти звања  како зва-
њето на професионалниот војник  и воениот старешина 
на кого се извршуваат вонредните проверки. 
Вонредната проверка на стручната оспособеност 

неможе да се врши пред истекот на 15 дена од денот на 
соопштувањето на професионален војник и воен старе-
шина за вршење на истата. 
Комисијата од став 1 на овој член по извршената 

вонредна проверка на стручната оспособеност го оце-
нува професионалниот војник односно воениот старе-
шина со оценка "положил" и "не положил".  

Член 16 
Професионален војник и воен старешина кој нема 

да ја положи редовната и вонредната проверка, повтор-
но се упатува на стручна обука и полага стручен испит. 
Стручниот испит од став 1 на овој член се полага 

само еднаш. 
Член 17 

Професионален војник и воен старешина кој ќе го 
положи стручниот испит за стекнување на одредено 
воздухопловно-техничко звање и ќе ја положи редовна-
та и вонредната проверка на стручната оспособеност за 
вршење на воздухопловно-техничката служба, се смета 
дека е стручно оспособен за вршење на воздухопловно-
техничката служба во звањето кое го стекнал, му се из-
дава воена дозвола за работа на воен воздухоплов за 
една од специјалностите од член 29 на овој правилник 
и во наредните шест месеци не подлежи на вонредна 
проверка на стручната оспособеност. 
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III. ВРШЕЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКА 
СЛУЖБА 

 
Член 18 

Врз основа на воената дозвола за работа на воен воз-
духоплов воен старешина со звање  воено воздухопло-
вен инженер за контрола на квалитетот, може да врши 
контрола на квалитетот на извршените работи, одржува-
ње, поправка, обнова и измени на воздухоплови, мотори, 
елиси и опрема на воздухоплови; калибража и баждаре-
ње на уредите, опремата и работилничкиот алат провер-
ка на воздухопловите во лет и на земја; функционални 
проверки на воздухопловите, моторите, елисите и опре-
мата на воздухопловите; изработка и ажурирање на тех-
ничко-технолошката документација (листа на функцио-
нални проверки, листа за испитување на исправноста на 
уредите, технички билтени и др.); контрола на исполне-
тите технички нормативи и други прописи и функцио-
нирање на технолошката организација на работите за 
одржување, поправка, обнова и измени на воздухопло-
вите, елисата, моторот и опремата и со свој потпис да 
потврди дека извршените работи ги исполнуваат пропи-
шаните услови за вградување на воздухопловот и дека 
воздухопловот е безбеден за лет по извршените повре-
мени прегледи пропишани со техничкиот систем за одр-
жување, големите поправки и измени, превентивното 
одржување и обнова на воздухопловот, моторот, елисата 
и опремата во воздухопловот. 
Покрај  работите од став 1 на овој член воениот ста-

решина со звање воено воздухопловен инженер за кон-
трола на квалитетот врз основа на впишаното овласту-
вање може да извршува работи предвидени за звањето 
воено воздухопловен инженер за техничка подготовка.  

Член 19 
Врз основа на воената дозвола за работа на воен 

воздухоплов воен старешина со звање воено воздухоп-
ловен инженер за техничка подготовка може да врши 
проектирање на техничкиот систем за одржување на 
воздухопловите, моторите, елисите и опремата на воз-
духопловите; проектирање на системот за следење на 
сигурноста на работата на воздухопловите, моторот, 
елисата и опремата на воздухопловите, изработка на 
нова технолошка постапка за користење, одржување и 
измени на воздухопловите, моторот, елисата и опрема-
та на воздухопловите; изработка на техничко техноло-
шка документација (стандардни процедури, листа за 
испитување на исправноста на уредите, листи на функ-
ционални проверки и др.) за користење, одржување и 
измени на воздухопловите, елисата и опремата на воз-
духопловите и одобрување и заверка на листата на из-
врш ти. ените рабо  

Член 20 
Врз основа на воената дозвола за работа на воен 

воздухоплов воен старешина со звање воено воздухоп-
ловен инструктор за практична настава,  може да врши 
практична обука на  воено воздухопловно-техничкиот 
персонал за стручно оспособување и усовршување за 
една од специјалностите од член 29 на овој правилник. 
Покрај работите од став 1 на овој член, воениот ста-

решина со звање воено воздухопловен инструктор за 
практична настава, врз основа на впишаното овласту-
вање може да извршува работи предвидени за звањето 
воено воздухоплен технички контролор.  

Член 21 
Врз основа на воената дозвола за работа  на воен воз-

духоплов воен старешина со звање воено воздухопловен 
технички контролор, може да  врши контрола на исправ-
носта на мерните и контролните уреди и работниот алат, 
кој се користи во процесот на одржувањето на средство-
то; контрола на исправноста на воздухопловот и негови-
те делови; контрола на работата на професионалните 
војници и воените старешини со звање воено воздухоп-
ловен помошниик механичар и воено воздухопловен ме-
ханичар при одржувањето, обновата и подготовката на 
воените воздухоплови и со свој потпис потврдува дека 
работите се извршени квалитетно и во целост. 

Покрај работите од став 1 на овој член, воениот ста-
решина со звање воено воздухопловен технички кон-
тролор врз основа на впишаното овластување може да 
извршува работи предвидени за звањето воено возду-
хопловен механичар.  

Член 22 
Ако воен старешина со звање воено воздухопловен 

технички контролор вршел работи од доменот на одр-
жувањето, обновата и подготовката на воениот возду-
хоплов во звањето воено воздухопловен механичар не-
може да врши контрола на работите кои ги извршувал. 

 
Член 23 

Врз основа на воената дозвола за работа на воен 
воздухоплов професионален војник и воен старешина 
со звање воено воздухопловен механичар може да  вр-
ши дневни прегледи (предполетни, меѓулетни и после-
летни), повремени прегледи, замена на одобрени дело-
ви и опрема на воздухопловите, моторот, елисата и 
опремата на воздухопловите и превентивно одржување 
на воздухопловите и со свој потпис потврдува  дека си-
те работи се исправно извршени. 

 
Член 24 

Врз основа на воената дозвола за работа на воен воз-
духоплов, професионален војник со звање воено возду-
хопловен помошник механичар, може да  врши дневни 
прегледи (предполетни, меѓулетни и послелетни), повре-
мени прегледи, замена на одобрени делови и опрема на 
воздухопловите, моторот, елисата и опремата на возду-
хопловите и превентивното одржување на воздухопло-
вите, под надзор на професионален војник и воен стере-
шина со звање воено воздухопловен механичар. 

  
IV. ОБЛЕКА И ОПРЕМА НА  ВОЗДУХОПЛОВНО- 

ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ  
Член 25 

За време на извршување на должностите на одржу-
вање, обнова и подготовка на воените воздухоплови, 
професионалниот војник и воениот старешина носи об-
лек  и опрема. а 

Член 26 
Облеката на професионалниот војник и воениот 

старешина се состои од: 
1. Воздухопловно-техничка јакна платнена, огноот-

порна, изработена од материјал во темно сина боја со 
затворен крој и со плетен ластик во пределот на рака-
вите и појасот; се закопчува со патент затворач; на над-
ворешната предна страна во пределот на градите од 
двете страни се наоѓа по еден џеб кој се затвара со па-
тент затварач и е со димензии 14 х 16 см.; на надво-
решната предна страна во пределот под струкот од две-
те страни се наоѓа по еден џеб косо поставен кој се за-
твара со патент затварач; над горниот лев џеб се наоѓа 
"чичек" лента на која е проицврстува чинот со димен-
зии 5 х 5 см.; над горниот десен џеб се наоѓа "чичек" 
лента на која се прицврстува презимето со димензии 10 
х 5 см.; на горниот дел од левиот ракав се наоѓаат мали 
џебови за пенкала, а на нив е вшиена ознаката на Ре-
публика Македонија-државното знаме; на горниот дел 
од десниот ракав се наоѓа "чичек" лента на која се 
прицврстува ознаката на единицата на Армијата на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Армијата) 
на која и припаѓа професионалниот војник односно во-
ениот старешина. 

2. Воздухопловно-техничка, јакна кожена, израбо-
тена од телешка кожа во црна боја со затворен крој; се 
закопчува со метален патент затворач; во внатрешната 
страна во пределот на градите од левата страна се нао-
ѓа џеб кој се затвара со патент затварач, со димензии 14 
х 16 см.; на надворешната предна страна во пределот 
под струкот од двете страни се наоѓа по еден џеб косо 
поставен кој се затвара со патент затварач со димензии 
14 х 16 см. 
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3. Воздухопловно-техничка бунда, огноотпорна, 
изработена од материјал во темно сина боја со затворен 
крој; се закопчува со патент затварач и со 6 метални 
копчиња (нитни); должината е над колена; на надво-
решната предна страна во пределот на градите и во 
пределот под струкот од двете страни се наоѓа по еден 
џеб "торба" кој се затвара со "чичек" лента; во јаката се 
наоѓа капа; во внатрешната страна по целата површина 
е поставена влошка изработена од полиестарско нетка-
ено платно и е прицврстена за бундата со патент затва-
рач; во висина на струкот е вградена подвижна платне-
на врвка за затегнување и врзување; над горниот лев 
џеб се наоѓа "чичек" лента на која се прицврстува чи-
нот со димензии 5 х 5 см.; над горниот десен џеб се на-
оѓа "чичек" лента на која се прицврстува презимето со 
димензии 10 х 5 см.; на горниот дел од левиот ракав се 
наоѓаат мали џебови за пенкала, а над нив е вшиена оз-
наката на Република Македонија-државното знаме; на 
горниот дел од десниот ракав се наоѓа "чичек" лента на 
која се прицврстува ознаката на единицата на Армијата 
на која и припаѓа професионалниот војник односно во-
ениот старешина. 

4. Воздухопловно-техничка облека летна дводелна; 
огноотпорна, изработена од материјал во темно сина 
боја со затворен крој; се закопчува со патент затварач; 
на надворешната страна во пределот на градите, се нао-
ѓа по еден џеб кој се затвара со патент затварач и е со 
димензии 14 х 16 см.; над горниот лев џеб се наоѓа  
"чичек" лента на која се прицврстува чинот со димен-
зии 5 х 5 см. над горниот десен џеб се наоѓа "чичек" 
лента на која се прицврстува презимето со димензии 10 
х 5 см.; на горниот дел од левиот ракав, се наоѓаат ма-
ли џебови за пенкала, а над нив е вшиена ознаката на 
Република Македонија-државното знаме; на горниот 
дел од десниот ракав се наоѓа "чичек" лента на која се 
прицврстува ознаката на единицата на Армијата на која 
и припаѓа професионалниот војник односно воениот 
старешина. 
Долниот дел се панталони со прекурамки; на надво-

решната предна страна во пределот на градите се наоѓа 
џеб кој се затвора со патент затварач и е со димензии 
18 х 18.; на надворешната предна страна во пределот 
под струкот, од двете страни се наоѓа по еден џеб косо 
поставен; на ногавиците од панталоните во  висина на 
колената од страните се наоѓа по еден џеб со капак кој 
се затвара со "чичек" лента; во висина на струкот од 
задната страна е вградена растеглива ластик лента. 

5. Воздухопловно-технички комбинезон, летен ед-
ноделен огноотпорен, изработен од  материјал во тем-
носина боја; се закопчува со метален патент затварач 
поставен во пределот од кутелот до вратот; на надво-
решната предна страна во пределот на градите од двете 
страни се наоѓа по еден џеб кој се затвара со патент за-
тварач и е со димензии 14 х 16 см.; на надворешната 
предна страна во пределот под струкот од двете страни 
се наоѓа по еден џеб косо поставен кој се затвара со па-
тент затварач; на ногавиците од комбинезонот во виси-
на на колената се наоѓа по еден џеб со капак кој се за-
твара со "чичек" лента; во висина на струкот од задната 
страна е вградена растеглива ластик лента; над горниот 
лев џеб се наоѓа "чичек" лента на која се прицврстува 
чинот со димензии 5 х 5 см.; над горниот десен џеб се 
наоѓа "чичек" лента на која се прицврстува  презимето, 
со димензии 10 х 5 см.; на горниот дел од левиот ракав 
се наоѓаат мали џебови за пенкала, а над нив е вшиена 
ознаката на Република Македонија-државното знаме; 
на горниот дел од десниот ракав се наоѓа "чичек" лента 
на која се прицврстува ознаката на единицата на Арми-
јата на која и припаѓа професионалниот војник однос-
но воениот старешина. 

6. Воздухопловно-технички комбинезон, зимски ед-
ноделен, огноотпорен-изработен од подебел зимски 
материјал во темно сина боја; се закопчува со метален 
патент затварач поставен во пределот од кутелот до 

вратот; на надворешната предна страна во пределот на 
градите од двете страни се наоѓа по еден џеб кој се за-
твара со патент затварач и е со димензии 14 х 16 см.; на 
надворешната предна страна во пределот под струкот 
од двете страни се наоѓа по еден џеб косо поставен кој 
се затвара со патент затварач; на ногавиците од комби-
незонот во висина на колената се наоѓа по еден џеб со 
капак кој се затвара со "чичек" лента; во висина на 
струкот од задната страна е вградена растеглива ластик 
лента; над горниот лев џеб се наоѓа "чичек" лента на 
која се прицврстува чинот со димензии 5 х 5 см.; над 
горниот десен џеб се наоѓа "чичек" лента на која се 
прицврстува  презимето, со димензии 10 х 5 см.; на 
горниот дел од левиот ракав се наоѓаат мали џебови за 
пенкала, а над нив е вшиена ознаката на Република Ма-
кедонија-државното знаме; на горниот дел од десниот 
ракав се наоѓа "чичек" лента на која се прицврстува оз-
наката на единицата на Армијата на која и припаѓа 
професионалниот војник односно воениот старешина. 

7. Воздухопловно-технички подкомбинезон, зимски 
едноделен огноотпорен, изработен од полиестарско не-
ткаен материјал во темно сина боја со тесен крој, опши-
ен со баклави; без јака; се закопчува со патент затварач. 

8. Воздухопловно-технички подкомбинезон, зимски 
дводелен, огноотпорен-изработен од трикотажно паму-
чен материјал во темно сина боја; горниот дел се со-
стои од подкошула, а долниот дел се ѕиври. 

9. Воздухопловно-технички чизми длабоки, израбо-
тени од кожа со гумен ѓон отпорен на хемикалии и со 
врвки. 

10. Воздухопловно-технички получиузми, израбо-
тени од кожа со гумен ѓон отпорен на хемикалии и со 
врвки. 

11. Воздухопловно-технички ракавици, изработени 
од платно во темно сина боја со гумени точки. 

12. Воздухопловно-технички ракавици, изработени 
од кожа и обложени со плетена памучна постава. 

13. Воздухопловно-техничка подкапа, огноотпорна, 
изработена од памучна плетена ткаенина во темно сина 
боја. 

14. Воздухопловно-техничка маица огноотпорна, 
изработена од памучна ткаенина во темно сина боја со 
кратки ракави. 

15. Воздухопловно-техничка маица огноотпорна, 
изработена од памучна ткаенина во темно сина боја со 
долги ракави. 

16. Воздухопловно-техничка капа зимска (ушанка), 
изработена од платно во темно сина боја со крзнена по-
става. 

17. Воздухопловно-техничка капа летна (качкет). 
18. Воздухопловно-технички маркиран елек огноот-

порен за работа во ноќни услови. 
19. Воздухопловно-техничко водоотпорно одело, 

изработено од водоотпорен материјал во темно сина 
боја; дводелен; со затворен крој во пределот на струкот 
и ракавите и со ластик на ногавиците.  

Член 27 
Опремата на професионалниот војник и воениот 

старешина се состои од: 
1. Заштитни наочари за заштита од светлина и пра-

шина.  
2. Плочка за идентификација (метална). 
3. Шлемофон. 
4. Антифон. 
5. Заштитна крема против смрзнување. 
6.Сигнална батериска лампа која се чува и носи во 

никел-кадкумска батериска влошка, која има полнач во 
црвено, зелено и бело стакло. 

7. Торба за воздухопловно-техничка опрема,  изра-
ботена од платно, импрегнирано, водоотпорно; во фор-
ма на квадрат, со димензии 70 х 50 х 30 см.; Во вна-
трешната страна има најмалку две прегради изработен 
од платно, а на надворешната предна страна се наоѓаат 
џебови кои се затвараат со патент затварач. По среди-
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ната на поклопецот на торбата се сошиени рачки за неј-
зино носење, а од страните по ширината е сошиена 
долга прерамка заради носење преку рамо. 

На четвртата страница се отпечатени рубрики за за-
пишување на специјалноста на сопственикот на дозво-
лата, рубрики за запишување на типови на воздухопло-
ви за чие одржување, обнова и подготовка се издава 
дозволата со место за печат и потпис за секоја рубрика 
одделно како и рубрики за запишување на важноста на 
дозволата по типови на воздухоплови со место за печат 
и потпис за секоја рубрика одделно. 

8 . Патент нож. 
Член 28 

На професионален војник и воен старешина на кого 
при вршењето на должностите ќе му се оштети или из-
губи облеката и опремата, истата ќе му биде заменета 
со нова. Образецот на воената дозвола за работа на воено 

воздухопловен инженер е составен дел на овој правил-
ник (Прилог број 1) .  

V. ОБЛИК И СОДРЖИНА НА  ВОЕНАТА ДОЗВОЛА Член 32 ЗА РАБОТА НА ВОЕН ВОЗДУХОПЛОВ На образецот на воената дозвола за работа на воено 
воздухопловен техничар, на првата страница во горни-
от дел со големи букви е испишан текстот: "РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА", "МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБ-
РАНА", под него е отпечатен грбот на Република Ма-
кедонија, а на средината на страницата со големи бу-
кви е испишан текстот: "ВОЕНА ДОЗВОЛА ЗА РАБО-
ТА НА ВОЕНО ВОЗДУХОПЛОВЕН ТЕХНИЧАР". 

 
Член 29 

На професионален војник и воен старешина кој  ра-
боти на одржување, обнова и подготовка на воени воз-
духоплови и кој се стекнал со одредено воздухоплов-
но-техничко звање, му се издава воена дозвола за ра-
бота на воен воздухоплов за следните специјалности: 

1. АМС-авион, мотор и системи; 
На втората страница во горниот десен агол стои ме-

сто за фотографија со димензии 5 х 3,5 см, а под него 
се отпечатени рубрики во кои се внесуваат податоци за 
сопственикот на дозволата за работа (име, презиме, ме-
сто на раѓање и единствен матичен број), датум на из-
давање на дозволата, потпис на сопственикот на дозво-
лата, регистарскиот број и место за печат и потпис на 
овластеното лице кое ја издава. 

2. ИРЕ-инструменти, радиорадарска и електро оп-
рема и 
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. ВоВ-воздухопловно вооружување. 
Член 30 

Воената дозвола за работа на воен воздухоплов 
содржи 4 страници, изработени од темно сина хартија-за 
воено воздухопловни инженери и светло сина хартија-за 
воено воздухопловни техничари, со димензии 8 х 11 см. На третата страница се отпечатени рубрики во кои 

се внесуваат податоци за стекнатото воено воздухоп-
ловно-техничко звање на професионален војник и воен 
старешина според стручната оспособеност и должноста 
која ја врши, со место за печат и  потпис на овластено-
то лице и рубрики за забелешки. 

 
Член 31 

На образецот на воената дозвола за работа на воено 
воздухопловен инженер, на првата страница во горни-
от дел со големи букви е испишан текстот: "РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА", "МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБ-
РАНА", под него е отпечатен грбот на Република Ма-
кедонија, а на средината на страницата со големи бу-
кви е испишан текстот: "ВОЕНА ДОЗВОЛА ЗА РАБО-
ТА ЗА ВОЕНО ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНЖЕНЕР". 

На четвртата страница се отпечатени рубрики за за-
пишување на специјалноста на сопственикот на дозво-
лата, рубрики за запишување на типови на воздухопло-
ви за чие одржување, обнова и подготовка се издава 
дозволата со место за печат и потпис за секоја рубрика 
одделно, како и рубрики за запишување на важноста на 
дозволата по типови на воздухоплови со  место за пе-
чат и потпис за секоја рубрика одделно. 

На втората страница во горниот десен агол стои ме-
сто за фотографија со димензии 5 х 3,5 см, а под него 
се отпечатени рубрики во кои се внесуваат податоци за 
сопственикот на дозволата за работа (име, презиме, ме-
сто на раѓање и единствен матичен број), датум на из-
давање на дозволата, потпис на сопственикот на дозво-
лата, регистарскиот број и  место за печат и потпис на 
овластеното лице кое ја издава. 

Образецот на воената дозвола за работа на воено 
воздухопловен техничар е составен дел на овој правил-
ник (Прилог број 2).  

 
VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

На третата страница се отпечатени рубрики во кои 
се внесуваат  податоци за стекнатото воено воздухоп-
ловно-техничко звање на воен старешина според 
стручната оспособеност и должноста која ја врши, со 
место за печат и  потпис на овластеното лице и рубри-
ки за забелешки. 

Член 33 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

ањето во "Службен весник на Република Македонија". в 
           Бр. 01-1455/1        Министер за одбрана, 
27 февруари 2004 година      д-р Владо Бучковски, с.р. 
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227. 
Државната изборна комисија

вање на Законот за избор на претседат
цата одржана на 09.03.2004 година, ги  
Република Македонија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

, врз основа на член 5-а став 2 точка 6 од Законот за изменување и дополну-
ел на Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 11/04), на седни-
 пропиша следните обрасци за спроведување на изборите за претседател на
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10. 
Врз основа на член 13 с  

бр. 59/96 и 25/98), претседат
  

 
1. Именуваниот нотар:
1. Насер Јетиш Зибери -

неди� бр. 9А, локал бр. 4, С
2. Решението влегува в
3. Решението да се обја
                                       
                                       
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

тав 4 од Законот за вршење нотарски работи (�Службен весник на Република Македонија�
елот на Нотарската комора на Република Македонија, на 04.03.2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 

 
 за подрачје на Основен суд Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: ул. �Џон Ке-
копје, ќе започне со работа на ден 22.3.2004 година. 
о сила веднаш со неговото донесување. 
ви во �Службен весник на РМ�. 
                          Нотарска комора на РМ
                               Претседател, 
                 Никола Кајчевски,с.р 
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