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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
934.

Врз основа на член 34 став (3) од Законот за спречу-
вање на перење пари и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14, 
192 /15 и 27/16), министерот за финансии, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОФТВЕРОТ ЗА 

АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат карактеристики-

те на софтверот за автоматска обработка на подато-
ците. 

Член 2
Информатичкиот систем за автоматска обработка 

на податоците како независен од централниот систем 
за банкарско работење на банката, се состои од:

- база на податоци за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: 
база на податоци) и

- софтверско решение за спречување на перење па-
ри и финансирање на тероризам (во понатамошниот 
текст: софтверско решение).

Член 3
(1) Базата на податоци треба да овозможува авто-

матско преземање од централната база на податоци на 
банката, и тоа на:

- сите готовински трансакции во износ од 15.000 ев-
ра во денарска противвредност или повеќе, од централ-
ната база на податоци кои се доставуваат до Управата 
за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: 
Управата),

- сите поврзани готовински трансакции во износ од 
15.000 евра во денарска противвредност или повеќе, од 
централната база на податоци кои се доставуваат до 
Управата и

- сите трансакции кај кои, како основ на трансакци-
ја се јавува позајмица.

(2) Базата на податоци треба да овозможува рачно 
внесување на податоци, и тоа на:

- извештаите за сомневање утврдени од страна на 
Одделот за спречување на перење пари и финансирање 
на тероризам во банката и кои се доставуваат до Упра-
вата,

- исплатените кредити во вредност од 15.000 евра 
во денарска противвредност или повеќе,

- листата на физички и правни лица за кои Управата 
побарала дополнителни информации, како и нивните 
одговори  доставени до Управата,

- листата на физички и правни лица кои се доставу-
ват од страна на Управата до банката и 

- листата на ризични групи на клиенти, кои што се 
оценети од страна на Одделот за спречување на перење 
пари и финансирање тероризам во банката.

Член 4
Базата на податоци треба да ги исполнува следните 

карактеристики:
- да ги чува внесените податоци и коресподенцијата 

со Управата најмалку пет години од моментот на внесу-
вање на податокот;

- да има посебна мрежа од постоечката база на пода-
тоци на банката;

- да биде лоцирана на посебен сервер и
- да поседува заштитена копија на податоците од ба-

зата на податоци за работењето во последните пет го-
дини, која треба физички да се чува на посебен хардвер-
ски дел и да се ажурира најмалку еднаш на секои 24 
часа.

Член 5
Серверот на базата на податоци кој е лоциран во 

обезбедена просторија (под 24 часовен видео надзор), 
треба да има технички карактеристики кои овозможува-
ат  обработка и доставување на податоците во време 
потребно за запазување на роковите за доставување на 
податоци утврдени со Законот за спречување на пере-
ње пари и финансирање на тероризам.

Член 6
Софтверското решение треба да има карактеристи-

ки со кои треба:
- да може да генерира извештаи во ХМЛ формат,
- да овозможи менаџирање со базата на податоци, 

анализа и обработка на податоците и генерирање на из-
вештаи за потребите на Управата,

- да биде изработено на посебен сервер одвоен од 
серверот за централната база на податоци,

- да има можност за надградба,
- да има соодветна заштитена копија која физички 

треба да се чува на локација одделена од оригиналната 
на посебен хардверски дел,

- да биде функционално односно да овозможува пре-
барување низ базата на податоци по сите полиња и ге-
нерирање на извештаи по основ на пребарување,

- да има модул за мониторинг, структуирање и упра-
вување со податоците на клиентите кои се предмет на 
анализа,

- да овозможи дефинирање на правила за категори-
зација на објектите (лица, сметки и др.),
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- да овозможи бодување на објектите врз основа на 
дефинираните правила и

- да има техники за напредна анализа (предика-
тивна, стратешка и сл.) на податоците во базата на пода-
тоци.

Член 7
Информатичкиот систем од член 2 на овој правил-

ник наменет за потребите на Одделот за спречување на 
перење пари и финансирање на тероризам во банката 
треба да има своја копија на секундарна локација.

Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за карактеристиките 
на софтверот за автоматска обработка на податоци 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
12/11).

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр.02-2752/1
17 февруари 2016 година Министер за финансии,

Скопје Зоран Ставрески, с.р.
________

935.
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за спречу-

вање на перење пари и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14, 
192 /15 и 27/16), министерот за финансии, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА СОМНЕ-
ВАЊАТА КОИ СЕ ДОСТАВУВААТ ДО УПРАВАТА 

ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на из-

вештаите за сомневањата од член 30 став (2) од Зако-
нот за спречување на перење пари и финансирање на те-
роризам.

Член 2
(1) Извештаите за сомневањата од член 1 на овој 

правилник содржат:

1. Податоци кои се однесуваат на субјектот кој го 
поднесува извештајот: 

1.1 Назив на субјектот,
1.2 Единствен даночен број (ЕДБ),

1.3 Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС),
1.4 Идентификациски број (за нерезиденти број со 

кој се идентификува правното лице во регистарот на 
правни лица во матичната држава ),

1.5 Е-пошта,
1.6 Адреса,
1.7 Телефонски број,
1.8 Име на овластено лице во субјектот,
1.9 Презиме на овластено лице во субјектот,
1.10 Контакт на овластено лице во субјектот,
1.11 Име на лицето кое го доставува извештајот,
1.12 Презиме на лицето кое го доставува извешта-

јот и
1.13 Контакт на лицето кое го доставува извешта-

јот.

2. Податоци за физичко лице:
2.1 Име,
2.2 Презиме,
2.3 Датум на раѓање,
2.4 Пол,
2.5 Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ),
2.6 Националност,
2.7 Резидент (да/не),
2.8 Телефонски број,
2.9 Мобилен телефон,
2.10 Е-пошта,
2.11 Живеалиште / Престојувалиште,
2.11.1 Адреса,
2.11.2 Поштенски код,
2.11.3 Град,
2.11.4 Држава,
2.11.5 Земја,
2.12 Број на лична карта,
2.13 Назив на органот кој ја има издадено лична-

та карта,
2.14 Број на пасош,
2.15 Назив на органот кој го има издадено пасошот и
2.16 Потврдување дали физичкото лице е сомни-

телно (да/не).

3. Податоци за правно лице:
3.1 Назив,
3.2 Резидент (да/не),
3.3 Единствен даночен број (ЕДБ),
3.4 Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС),
3.5 Идентификациски број (за нерезиденти број со 

кој се идентификува правното лице во регистарот на 
правни лица на матичната држава),

3.6 Друг релевантен број (за нерезиденти друг реле-
вантен број со кој може да се идентификува правното 
лице во матичната држава),
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3.7 Телефонски број,
3.8 Број на факс,
3.9 Седиште,
3.9.1 Адреса,
3.9.2 Поштенски код,
3.9.3 Град,
3.9.4 Држава,
3.9.5 Земја и
3.10 Потврдување дали правното лице е сомни-

телно (да/не).

4. Податоци за сметка:
4.1 Број на сметка,
4.2 Датум на отворање,
4.3 Датум на затворање,
4.4 Блокирана (да/не),
4.5 Датум на блокирање,
4.6 Причина за блокирање,
4.7 Датум на реактивирање,
4.8 Валута на сметката,
4.9 Назив на банка во која е отворена сметката,
4.10 IBAN број на сметка,
4.11 Вид на сметка,
4.12 Состојба на сметка,
4.13 Сопственик на сметката и
4.14 Овластено лице на сметката.

5. Податоци за платежни картички:
5.1 Број на платежна картичка,
5.2 Тип на картичка и
5.3 Сопственик на платежната картичка.

6. Податоци за трансакцијата:
6.1 Идентификациски број на трансакцијата,
6.2 Шифра на плаќање,
6.3 Вид на трансакција,
6.4 Опис на трансакција,
6.5 Датум на трансакција,
6.6 Код на експозитура/филијала,
6.7 Лице кое ја врши трансакцијата,
6.8 Сметка од која се врши трансакцијата,
6.9 Сопственик на сметката од која се врши трансак-

цијата,
6.10 Сметка кон која се врши трансакцијата,
6.11 Сопственик на сметката кон која се врши 

трансакцијата,
6.12 Валута на трансакцијата,
6.13 Износ на трансакцијата и
6.14 Потврдување дали трансакцијата е сомнител-

на  (да/не).

7. Податоци за активност:
7.1 Вид на активност,
7.2 Опис на активност,
7.3 Датум на започнување,
7.4 Датум на завршување,
7.5 Интерен број под кој се води активноста,
7.6 Место во кое активноста е извршена,
7.7 Статус на активност,
7.8 Валута на активноста,
7.9 Износ на активност,

7.10 Лице поврзано со активноста,
7.11 Поврзана сметка или платежна картичка и
7.12 Потврдување дали активноста е сомнителна  

(да/не).

8. Податоци за извештајот за перење пари или фи-
нансирање на тероризам:

8.1 Вид на сомневање,
8.2 Индикатори на сомневање,
8.3 Опис на сомневање,
8.4 Вкупен износ на сомневање и
8.5 Датум на доставување на извештајот.

(2) Доколку има повеќе од едно физичко лице пода-
тоците од став (1) точка 2 од овој член се пополнуваат 
за секое лице поединечно.

(3) Доколку има повеќе од едно правно лице подато-
ците од став (1) точка 3 од овој член се пополнуваат за 
секое лице поединечно.

(4) Доколку има повеќе од една сметка податоциите 
од став (1) точка 4 од овој член се пополнуваат за секо-
ја сметка поединечно.

(5) Податокот од став (1) точка 4 потточка 4.13 од 
овој член се пополнува согласно структурата од  став 
(1) точки 2 или 3 од овој член. 

(6) Податокот од став (1) точка 4 поточка 4.14 од 
овој член се пополнува согласно структурата од  став 
(1) точка 2 на овој член и доколку има повеќе од едно 
лице се пополнуваат за секое лице поединечно.

(7) Доколку има повеќе од една картичка податоции-
те од став (1) точка 5 од овој член се пополнуваат за се-
која картичка поединечно.

(8) Податокот од став (1) точка 5 потточка 5.3 од 
овој член се пополнува согласно структурата од став 
(1) точки 2 или 3 на овој член.

(9) Доколку има повеќе од една трансакција подато-
циите од став (1) точка 6 од овој член се пополнуваат 
за секоја трансакција поединечно.

(10) Податокот од став (1) точка 6 потточка 6.7 од 
овој член се пополнува согласно структурата од став 
(1)  точка 2 на овој член. 

(11) Податоците од став (1) точка 6 потточки 6.9 и 
6.11 од овој член се пополнуваат согласно структурата 
од став (1) точки 2 или 3 на овој член.

(12) Податоците од став (1) точка 6 потточки 6.8 и 
6.10 од овој член се пополнуваат согласно структурата 
од став (1) точка 4 на овој член.

(13) Доколку има повеќе од една активност подато-
циите од став (1) точка 7 од овој член се пополнуваат 
за секоја активност поединечно.

(14) Податокот од став (1) точка 7 потточка 7.10 од 
овој член се пополнува согласно структурата од став 
(1) точки 2 или 3 на овој член.

(15) Податокот од став (1) точка 7 потточка 7.11 од 
овој член се пополнува согласно структурата од став 
(1) точки 4 или 5 на овој член.

(16) Сите субјекти ги пополнуваат податоците од 
став  (1) точки 1, 2, 3, 7 и 8 од овој  член, со исклучок 
на банките кои ги пополнуваат податоците од став (1) 
точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8  од овој член. 
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(17)  Задолжителни полиња за пополнување од став 
(1) точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се сите полиња во кои се 
внесуваат податоци кои ги имаат или со кои располага-
ат субјектите.

Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за содржината на из-
вештаите кои се доставуваат до Управата за спречува-
ње на перење пари и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
38/09).

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр.02-2754/1
17 февруари 2016 година Министер за финансии,

Скопје Зоран Ставрески, с.р.
________

936.
Врз основа на член 30 став (8) од Законот за спречу-

вање на перење пари и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14, 
192 /15 и 27/16), министерот за финансии, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ГОТОВИН-
СКА ТРАНСАКЦИЈА И ПОВРЗАНИ ГОТОВИНСКИ 
ТРАНСАКЦИИ ВО ИЗНОС ОД 15.000 ЕВРА  ВО
ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ИЛИ ПОВЕЌЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на из-

вештајот за готовинска трансакција и поврзани готовин-
ски трансакции во износ од 15.000 евра во денарска 
противвредност или повеќе.

Член 2
(1) Извештајот за готовинска трансакција и пов-

рзани готовински трансакции во износ од 15.000 ев-
ра во денарска противвредност или повеќе (во пона-
тамошниот текст: извештајот) ги содржи следните 
податоци:

1. Податоци кои се однесуваат на субјектот кој го 
поднесува извештајот: 

1.1 Назив,
1.2 Код,
1.3 Број на трансакции и
1.4 Датум на доставување;

2.Податоци за физичко лице:
2.1 Име,
2.2 Презиме,
2.3 Датум на раѓање,
2.4 Пол,
2.5 ЕМБГ,
2.6 Националност,
2.7 Резидент (да/не),

2.8 Телефонски број,
2.9 Мобилен телефон,
2.10 Е-пошта,
2.11 Живеалиште / Престојувалиште,
2.11.1 Адреса,
2.11.2 Поштенски код,
2.11.3 Град,
2.11.4 Држава,
2.11.5 Земја,
2.12 Број на лична карта,
2.13 Издадена од,
2.14 Број на пасош и
2.15 Издаден од ;
 
3. Податоци за правно лице:
3.1 Назив,
3.2 Резидент (да/не),
3.3 ЕДБ,
3.4 ЕМБС,
3.5 Идентификациски број  (се пополнува за нере-

зиденти и се однесува на број кој што го идентифику-
ва правното лице во регистарот на матичната држа-
ва),

3.6 Друг релевантен број (се пополнува за нерези-
денти ),

3.7 Телефонски број,
3.8 Број на факс,
3.9 Седиште,
3.9.1 Адреса,
3.9.2 Поштенски код,
3.9.3 Град,
3.9.4 Држава и
3.9.5 Земја;

4. Податоци за трансакцијата:
4.1 Идентификациски број на трансакцијата,
4.2 Шифра на плаќање,
4.3 Вид на трансакција,
4.4 Опис на трансакција,
4.5 Тип на активност,
4.5.1 во свое име или
4.5.2 во туѓо име
4.5.3 за своја сметка или
4.5.4 за туѓа сметка
4.6 Датум на трансакција,
4.7 Код на Експозитура/Филијала,
4.8 Лице кое ја врши трансакцијата,
4.9 Сметка од која се врши трансакцијата,
4.10 Сопственик на сметка од која се врши тран-

сакцијата,
4.11 Сметка кон која се врши трансакцијата,
4.12 Сопственик на сметка кон која се врши тран-

сакцијата,
4.13 Валута на трансакцијата и
4.14 Износ на трансакцијата.

(2) Податокот од став (1) точка 4 потточка 4.8 од 
овој член се внесува согласно структурата од став (1) 
точка 2 од овој член.
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(3) Податоците од став (1) точка 4 потточки 4.10 и 
4.12 од овој член се внесуваат согласно структурата  од 
став (1) точка 2 или точка 3 од овој член.

(4) За поврзаните готовински трансакции од став 
(1) точки 2, 3 и 4 од овој член се пополнува онолку па-
ти колку што се вклучени лица или трансакции.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр.02-2755/1
17 февруари 2016 година Министер за финансии,

Скопје Зоран Ставрески, с.р.
________

937.
Врз основа на член 32 став (5) од Законот за спре-

чување на перење пари и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
130/14, 192 /15 и 27/16), министерот за финансии, до-
несе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ КОИ  НО-
ТАРИТЕ, БАНКИТЕ, ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУШ-
ТВА КОИ ВРШАТ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЖИВОТ И ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЧИ-
ЈА ДЕЈНОСТ Е КУПОПРОДАЖБА НА ВОЗИЛА 
ГИ ДОСТАВУВААТ ДО УПРАВАТА ЗА ФИНАН-
СИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ И НАЧИНОТ НА НИВНО 

ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на по-

датоците кои нотарите, банките, осигурителните друш-
тва кои вршат работи на осигурување на живот и прав-
ните и физички лица чија дејност е купопродажба на во-
зила ги доставуваат до Управата за финансиско разузна-
вање (во понатамошниот текст: Управата) и начинот на 
нивно електронско доставување.

Член 2
Нотарите, банките, осигурителните друштва кои вр-

шат работи на осигурување на живот и правните и фи-
зичките лица чија дејност е купопродажба на возила 
собраните податоци ги доставуваат како извештај.

Член 3
(1) Извештајот кој го доставуваат нотарите, ги сод-

ржи следните податоци:
1) Податоци кои се однесуваат на нотарот: име; пре-

зиме; работна позиција; адреса; број на телефон; елек-
тронска пошта; назив на субјект; единствен матичен 
број на субјектот (во понатамошниот текст: ЕМБС) и 
единствен даночен број (во понатамошниот текст: 
ЕДБ);

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот: 
- вид на клиентот; физичко лице: резидент; име; пре-

зиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;

- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и ад-
реса;

- нерезидент; назив; идентификациски број и ад-
реса;

- лице кое  го застапува клиентот: резидент; име; 
презиме; ЕМБГ и адреса;

- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;
- својство на клиентот и
3) Податоци за содржината на извештајот: вид на из-

вештај (одбери); идентификациски број; датум; вред-
ност и опис.

(2) Податоците од став (1) точка 2) на овој член, се 
внесуваат за сите инволвирани страни во нотарските 
акти, потврдените приватни исправи и заверените пот-
писи на договори со кои се стекнува имот во вредност 
од 15.000 евра или повеќе, во денарска противвредност 
според средниот курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија на денот кога се составени нотарските 
акти, потврдени приватните исправи и заверени потпи-
сите, наведени во договорот.

Член 4
(1) Извештајот кој го доставуваат банките за испла-

тените кредити во вредност од 15.000 евра или повеќе, 
во денарска противвредност според средниот курс на 
Народната банка на Република Македонија на денот ко-
га кредитот е исплатен, ги содржи следните податоци:

1) Податоци кои се однесуваат на клиентот: 
- вид на клиентот; физичко лице: резидент; име; пре-

зиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса ;
- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и адреса;
- нерезидент; назив; идентификациски број и ад-

реса;
- својство на клиентот (кредитобарател, кокредито-

барател, жирант и др.);
- лице кое го застапува клиентот: резидент; име; 

презиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса и
2) Податоци за активноста: идентификациски број 

(кредит ID); датум на одобрување; износ на кредитот; 
датум на исплата; исплатен износ; опис на кредитот; 
обезбедување на кредитот (опис и вредност на обезбе-
дувањето); вкупна вредност на обезбедувањето и дата 
на отплата (дата на доспевање на кредитот).

(2) Податоците од став (1) точка 1) на овој член, се 
внесуваат за сите инволвирани страни кои се јавуваат 
во својство на клиент во постапката за одобрување на 
кредити во вредност од 15.000 евра или повеќе, во де-
нарска противвредност според средниот курс на Народ-
ната банка на Република Македонија на денот кога кре-
дитот е исплатен.

(3) Извештајот кој го доставуваат банките за тран-
сакции кај кои како основ се јавува позајмица, ги сод-
ржи следните податоци:

1) Кога основот на трансакција е давање на позај-
мица:



25 февруари 2016 Бр. 36 - Стр. 7

- број на сметка од која е извршена уплата на позај-
миците; 

- име и презиме/назив на сопственикот на сметката;
- ЕМБГ/ЕДБ;
- број на сметка на која е извршена уплата на позај-

мицата;
- име и презиме/назив на сопственикот на сметката;
- ЕМБГ/ЕДБ;
- вкупен износ на дадени позајмици на месечно 

ниво;
- вкупен износ на вратени позајмици на месечно 

ниво;
- разлика во вкупниот износ од дадени и вратени по-

зајмици на месечно ниво и
2) Кога основот на трансакцијата е примање на по-

зајмица:
- број на сметка на која се примени позајмиците; 
- име и презиме/назив на сопственикот на сметката;
- ЕМБГ/ЕДБ;
- број на сметка од која е извршена уплатата на по-

зајмиците; 
- вкупен износ на примени позајмици на месечно 

ниво;
- вкупен износ на вратени позајмици на месечно ни-

во и
- разлика во вкупниот износ од примени и вратени 

позајмици на месечно ниво.

Член 5
(1) Извештајот кој го доставуваат осигурителните 

друштва кои вршат работи на осиурување на живот, ги 
содржи следните податоци:

1) Податоци кои се однесуваат на осигурителното 
друштво кое врши работа на осигурување на живот: 
име; презиме; работна позиција; адреса; број на теле-
фон; електронска пошта; субјект; ЕМБС  и ЕДБ; 

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот: 
- вид на клиентот; физичко лице: резидент; име; пре-

зиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;
- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и ад-

реса;
- нерезидент; назив; идентификациски број и ад-

реса;
- лице кое  го застапува клиентот: резидент; име; 

презиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;
- својство на клиентот и
3) Податоци за содржината на извештајот: иденти-

фикациски број (полиса ID); датум на склучување на 
полисата; датум на истекување на полисата; износ на 
осигурителната полиса и вид на животно осигурување.

(2) Податоците од став (1) точкa 2) на овој член, се 
внесуваат за сите инволвирани клиенти во постапката 
за склучување на полиси за животно осигурување во 
вредност од 15.000 евра или повеќе, во денарска про-
тиввредност според средниот курс на Народната банка 
на Република Македонија на денот кога е склучена по-
лисата за осигурување. 

Член 6
Извештајот кој го доставуваат правните и физички-

те лица чија дејност е купопродажба на возила, ги сод-
ржи следните податоци:

1) Податоци кои се однесуваат на правното, однос-
но физичкото лице чија дејност е купопродажба на во-
зила: име; презиме; работна позиција; адреса; број на 
телефон; електронска пошта; субјект; ЕМБС и ЕДБ;

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот:
- вид на клиентот; физичко лице: резидент; име; пре-

зиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;
- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и ад-

реса;
- нерезидент; назив; идентификациски број и ад-

реса;
- лице кое  го застапува клиентот: резидент; име; 

презиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;
- својство на клиентот и
3) Податоци за извештајот: идентификациски број 

на договорот; датум на склучување на купопродажниот 
договор; вредност на купопродажниот договор; валута 
(одбери); вид на возило; марка на возило и тип на во-
зило.

Член 7
(1) Извештаите од членовите 3, 4, 5 и 6 од овој пра-

вилник, субјектите од член 2 од овој правилник ги дос-
тавуваат електронски до Управата, преку веб порталот 
за доставување на извештаи на Управата. 

(2) Пристапот до извештаите за внесување на пода-
тоците се овозможува преку корисничко име и ло-
зинка, издадени од страна на Управата.

(3) Од страна на Управата може да се изврши проме-
на на доделените кориснички имиња и лозинки, за што 
навремено се известуваат субјектите од член 2 од овој 
правилник.

Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за содржината и форма-
та на податоците кои субјектите ги доставуваат до Управа-
та за спречување на перење пари и финансирање на теро-
ризам и начинот на нивно електронско доставување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.140/10).

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр.02-2756/1
17 февруари 2016 година Министер за финансии,

Скопје Зоран Ставрески, с.р.
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СОБРАНИЕ НА ЗАМП
938.

Врз основа на членовите 132 ст.2 и 144 ст.4 и 5 од 
Законот за авторското право и сродните права на Репуб-
лика Македонија (,,Сл.весник на РМ” бр.115/10, 
140/10, 51/11. 147/13, 154/15 и   27 /16 ), како и членови-
те 13, 24 и 48 од Статутот на Здружението за заштита 
на авторски музички права (во понатамошниот текст 
ЗАМП), Собранието на ЗАМП на седницата одржана 
на ден 24.2.2016 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ 
НАДОМЕСТОЦИ

Член 1
Членот  37 се менува и гласи: 
Средствата на организацијата остварени од камати 

на вложени средства во банка и други приходи, во из-
нос од 30% се распределуваат меѓу авторите, сразмер-
но на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле 
согласно со податоците за користени дела од членот 
135 став (1) од ЗАПСП, а во износ од 70% се распреде-
луваат меѓу авторите, во согласност со податоците за 
користени дела од системот за електронска евиденција, 
односно во согласност со податоците од член 135 ставо-
ви (6) и (7) од ЗАПСП. 

Средставата кои организацијата ги прибира од корисни-
ците, а се пресметуваат во паушални износи и средства-
та кои организацијата ги прибира од кабелско реемиту-
вање авторски дела, се распределуваат меѓу авторите 
сразмерно на исплатата на надоместокот кои тие го ос-
твариле во согласност со податоците за користени дела 
од системот за електронска евиденција односно во сог-
ласност со со податоците од член 135 ставови (6) и (7) 
од ЗАПСП. 

Член 2
Овој Правилник за измени и дополнување  на  Пра-

вилникот за распределба на авторските надоместоци ќе 
се применува почнувајќи со распределбата на авторски-
те надоместоци за 2015 година, што ќе биде утврдена 
со општата пресметка во 2016 година.  

Член 3
Правилникот за измени и дополнување на Правил-

никот за распределба на авторските надоместоци по не-
говото донесување согласно ЗАПСП и Статутот на 
ЗАМП се објавува во ,,Сл. весник на Република Маке-
донија”.  

Правилникот за измени и дополнување на Правил-
никот за распределба на авторските надоместоци влегу-
ва во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Бр. 56-1-0201 Собрание на ЗАМП
25 февруари 2016 година Претседател,

Скопје проф. Живоин Глишиќ, с.р.
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