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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4559. 

Врз основа на член 49-д став (2) од Законот за Царинската управа (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 
129/15, 23/16 и 120/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 година,  до-
несе 

   
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП  ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се даваат во закуп времени објекти кои ги користи Царинската управа, лоцирани на гра-

ничните премини за патен сообраќај Табановце, Деве Баир и Ново Село и тоа: 
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Член 2 
(1) Давањето во закуп на објектите на граничните премини, ќе се изврши поединечно по пат на електронско 

јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање со кој управува и оперира Министерство за 
финансии - Управа за имотно-правни работи на Република Македонија.  

(2) Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: (www.e-aukcii.finance.gov.mk) 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр. 44-10643/1 Претседател на Владата 
25 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

4560. 
Врз основа на член 13 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“  

бр.96/18),  Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА 

 
1. Се донесува Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2019 година. 
2. Составен дел на оваа одлука е Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2019 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
  

Бр.44-11259/1 Заменик на претседателот 
25 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 д-р Бујар Османи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

4561. 

Врз основа на член 29 став (4) од Законот за следе-

ње на комуникациите („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 71/18), министерот за одбрана, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЛЕВАН-

ТНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ СОБРАНИ И ОБРАБО-

ТЕНИ СО ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 

КОМУНИКАЦИИТЕ ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ИНТЕ-

РЕСИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА И ОДБРАНАТА НА 

ДРЖАВАТА И НАЧИНОТ НА НИВНО НИШТЕЊЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на ут-

врдување на релевантноста на податоците собрани и 

обработени со извршувањето на наредбата за спрове-

дување на мерките за следење на комуникациите зара-

ди заштита на интересите на безбедноста и одбраната 

на државата и начинот на нивно ништење. 
                                                           

Член 2 

(1) Податоци собрани и обработени со извршување-

то на наредбата за спроведување на мерките за следење 

на комуникациите заради заштита на интересите на 

безбедноста и одбраната на државата во смисла на овој 

правилник се:  

- содржина на следената комуникација и податоци 

поврзани со комуникацијата на еднозначен начин; 

- само содржина на следената комуникација;  

- само податоци поврзани со следената комуника-

ција;  

- транскрипти од содржината на следената комуни-

кација, кои можат да бидат во целост (од збор до збор) 

или сублимирани (со опис на содржината на комуника-

цијата).  

(2) Транскриптите од ставот (1) алинеја 4 на овој 

член можат да бидат во хартиена или во електронска 

форма. 

(3) Податоците од ставот (1) на овој член добиени 

со следење на комуникациите во електронска форма, 

може да се наоѓаат во опремата за следење на комуни-

кациите (LEMF) или да бидат пренесени на било каков 

друг медиум за чување (ЦД, ДВД и сл.) или да бидат 

пренесени и чувани во било каков друг електронски 

систем (систем за управување со документи) кој се на-

оѓа во орган овластен за следење на комуникации и со 

кој што управува органот овластен за следење на кому-

никации. 

 

II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНОСТА 

НА ПОДАТОЦИТЕ СОБРАНИ И ОБРАБОТЕНИ СО ИЗ-

ВРШУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА МЕРКИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ  

 

Член 3 

Оценка за релевантноста на податоците од членот 2 

од овој правилник се врши: 

1. за време на спроведување на мерката за следење 

на комуникациите; 

2. за утврдување на потребата дали податоците соб-

рани со спроведување на мерката се од значење за мер-

ката за да се чуваат три години сметано од  истекот на 

времето определено со наредбата за спроведување на 

мерката за следење на комуникациите; 

3. по добивање нова информација која е директно 

поврзана со податоците за кои сeуште не е истечен за-

конскиот период на чување од три години, заради про-

должување на рокот на чување за една година, со мож-

ност за повторно продолжување за една година, при 

што периодот на чување може да се продолжи најмно-

гу за три години. 

 

Член 4 

(1) Релевантноста на податоците во случај од член 3 

точка 1 од овој правилник се цени и одредува од страна 

на работникот од Воената служба за безбедност и ра-

зузнавање во Министерството за одбрана (во натамош-

ниот текст: Службата) кој што работи на случајот и дал 

иницијатива за доставување предлог за донесување на-

редба за спроведување мерка за следење на комуника-

циите, за што изготвува извештај. 

(2) Ако од страна на работникот од ставот (1) на 

овој член се оцени дека податоците се од значење за 

спроведената мерка, тие се чуваат до истекот на време-

то определено со наредбата за спроведување на мерка-

та за следење на комуникациите, во согласност со про-

писите за заштита на лични податоци и класифицирани 

информации.  

(3) Податоците за кои ќе се оцени дека не се реле-

вантни за чување (податоци од приватни, лични разго-

вори), се ништат согласно одредбите од делот III од 

овој правилник. 

 

Член 5 

(1) Релевантноста на податоците во случај од член 3 

точка 2 од овој правилник, се цени од комисија форми-

рана од страна на министерот за одбрана, на предлог на 

работникот од Службата кој што работи на случајот и 

дал иницијатива за доставување предлог за донесување 

наредба за спроведување мерка за следење на комуни-

кациите. 

(2) Ако од страна на комисијата од ставот (1) на 

овој член се оцени дека податоците се од значење за 

спроведената мерка, тие се чуваат за период од три го-

дини, сметано од истекот на времето определено со на-

редбата за спроведување на мерката за следење на ко-

муникациите, во согласност со прописите за заштита 

на лични податоци и класифицирани информации.  

(3) Податоците за кои ќе се оцени дека не се реле-

вантни за чување (податоци од приватни, лични разго-

вори), се ништат согласно одредбите од делот III од 

овој правилник. 

 

Член 6 

Комисијата од членот 5 од овој правилник е соста-

вена од претседател и два члена, вработени во Служ-

бата, кои биле или се корисници на податоците од чле-

нот 2 од овој правилник, за период од три години.  
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Член 7 
Образложен предлог за оценка на релевантноста на 

податоците се доставува до комисијата од членот 5 од 
овој правилник од страна на:  

- работникот од Службата кој што работи на случа-
јот и дал иницијатива за доставување предлог за доне-
сување наредба за спроведување мерка за следење на 
комуникациите или  

- организациска единица во Службата во чија над-
лежност е да поднесе предлог за следење на комуника-
ции за спроведување на мерките за следење на комуни-
кациите. 

 
Член 8 

 (1) Релевантноста на податоците се оценува врз ос-
нова на следното:  

- дали лицето против кое се користи мерката е од 
безбедносен интерес за државата, 

- точноста на информацијата и потврдата на нејзи-
ната точност, 

- директната поврзаност на информацијата со пода-
тоците, 

- дали активноста е во согласност со индициите за-
ради кои се следат комуникациите, 

- доколку се открие активност која не е во соглас-
ност со индициите заради кои е иницирана мерката, а 
сепак со неа се добиваат информации за друга актив-
ност која е од безбедносен интерес за државата, 

- доколку информацијата може да се користи за 
иницирање и насочување на кривичната истрага,  

- доколку друга организациска единица во рамките 
на Службата, различна од организациската единица ко-
ја ја предложила мерката, има интерес од чување на 
податоците. 

(2) Комисијата од членот 5 од овој правилник, 
предлагачот на мерките за следење на комуникации, 
како и оперативните работници кои работат со подато-
ците, можат да се раководат и од други основи при 
проценката и одредувањето на релевантноста на пода-
тоците.  
 

Член 9 

(1) Врз основа на анализата и проценката од членот 

8 од овој правилник се донесува позитивна или нега-

тивна одлука. 

(2) Во одлуката од ставот (1) на овој член се наве-

дуваат основите според кои е извршена оценката и спо-

ред кои се утврдува релевантноста на податоците, како 

и причините зошто се бара понатамошно чување на по-

датоците. 

(3) Во случај на донесена позитивна одлука, пода-

тоците од членот 2 од овој правилник се чуваат на на-

чин и под услови утврдени со закон. 

(4) Во случај на донесена негативна одлука, подато-

ците од членот 2 од овој правилник се ништат согласно 

одредбите од  делот III од овој правилник. 

 

Член 10 

(1) Од страна на комисијата од членот 5 од овој 

правилник се изготвува попис на релевантни податоци 

и се доставуваат извештаи до министерот за одбрана и 

до раководителот на Службата најмалку еднаш го-

дишно.  

(2) Во случај на донесена позитивна одлука, од 
страна на комисијата од ставот (1) на овој член се из-
готвува извештај и се доставува до:  

- предлагачот; 
- министерот за одбрана; 
- раководителот на Службата. 
(3) Во случај на донесена негативна одлука, од 

страна на комисијата од ставот (1) на овој член се из-
готвува извештај и се доставува до субјектите од ста-
вот (2) на овој член и до комисијата од членот 13 од 
овој правилник. 

 
Член 11 

 (1) Во случај од член 3 точка 3 од овој правилник, 
релевантноста на информацијата и нејзината директна 
поврзаност со податоците што се чуваат се цени од 
страна на комисијата од членот 5 од овој правилник, на 
предлог на работникот од Службата кој што работи на 
случајот и дал иницијатива за доставување предлог за 
донесување наредба за спроведување на мерка за сле-
дење на комуникациите.  

(2) Предлогот од ставот (1) на овој член се доставу-
ва во писмена форма најмалку шест месеци пред исте-
кот на времето определено со наредбата за спроведува-
ње на мерка за следење на комуникациите до раково-
дителот на организациската единица во Службата, кој 
најдоцна 48 часа од добивањето го доставува до коми-
сијата од членот 5 од овој правилник. 

 (3) Кога јавниот обвинител на Република Македо-
нија или судија на Врховниот суд достави во писмена 
форма предлог за продолжување на периодот на чува-
ње на податоците, се постапува согласно  одредбите од 
овој правилник за продолжување на рокот за чување на 
податоците.  

 (4) Ако од страна на комисијата од членот 5 од овој 
правилник се оцени дека информацијата и нејзината 
директна поврзаност со податоците што се чуваат не е 
од значење за спроведената мерка, таа се ништи сог-
ласно одредбите од делот III од овој правилник. 

 
Член 12 

 Продолжувањето на рокот за чување на податоците 
собрани со спроведување на мерката за следење на ко-
муникациите за една година, со можност за повторно 
продолжување за наредна година, при што рокот може 
да се продолжи најмногу за период од три години, сог-
ласно закон, се цени од страна на комисијата од членот 
5 од овој правилник. 

 
III. НИШТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ СОБРАНИ И ОБ-
РАБОТЕНИ СО ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ 

НА КОМУНИКАЦИИТЕ 
 

Член 13 
Ништењето на податоците од членот 2 од овој пра-

вилник се врши од комисија формирана од страна на 
министерот за одбрана.  

 
Член 14 

(1) Комисијата од членот 13 од овој правилник, се 
формира најдоцна пет работни денови сметано од де-
нот на добивање на предлог за нејзино формирање.  
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(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составе-

на од претседател и два члена, работници од Службата, 

кои работат на спроведување на мерка за следење на 

комуникации (овластени предлагачи). 

(3)  Комисијата од ставот (1) на овој член се форми-

ра за период од една година. 

(4) Претседателот и членовите на комисијата од 

ставот  (1) на овој член не можат да бидат членови на 

комисијата од членот 5 од овој правилник, кои одлучу-

вале за релевантноста на податоците. 

 

Член 15 

Комисијата од членот 13 од овој правилник ниште-

њето на податоците и сите материјали во врска со из-

вршувањето на наредбата за спроведување на мерките 

за следење на комуникациите го врши под надзор на 

судија од Врховниот суд на Република Македонија, од-

реден со внатрешниот распоред на судот за издавање 

наредби, на начин и под услови утврдени со закон.  

 

Член 16 

Ништењето се врши врз основа на извештајот од 

член 4 од овој правилник и извештаите од член 10 од 

овој правилник, во согласност со прописите за заштита 

на личните податоци и класифицирани информации. 

 

Член 17 

(1) Податоците во електронска форма кои се наоѓа-

ат во соодветна електронска опрема, се ништат со бри-

шење од соодветните физички и логички локации на 

кои се наоѓаат, со користење (со посредство) на соод-

ветен интерфејс и програмска поддршка кои во опре-

мата ги вградил производителот.  

(2) Ништењето може да се врши преку работна ста-

ница или преку друг соодветен терминал поврзан со 

опремата или вграден во опремата од страна на произ-

водителот.  

(3) Комисијата од членот 13 од овој правилник не 

може да има или да побара друг директен или индирек-

тен пристап до физичката или логичката локација каде 

што се наоѓаат податоците во соодветната електронска 

опрема. 

 

Член 18 

(1) Во електронската опрема останува електронски 

запис (лог) за тоа кои податоци се избришани, кога се 

избришани, кој го извршил бришењето и по кој основ е 

извршено бришењето.  

(2) Ако техничките можности тоа го дозволуваат, 

во електронскиот запис се зачувува и евиденцискиот 

број на податокот кој е избришан. 

 

Член 19 

(1) Податоците во електронска форма кои се наоѓа-

ат на преносни медиуми, се ништат со физичко униш-

тување на носителот на податоците вграден во пренос-

ниот медиум.  

(2) Во зависност од конструкциската сложеност, 

медиумот може да се расклопи на неговите составни 

делови (хард диск или УСБ ) и да се уништи оној дел 

на кој се наоѓаат податоците, на начин кој ќе оневозмо-

жи повторно составување или склопување на медиумот 

или ќе остави можност за реставрирање и употреба на 

ништените податоци.  

 

Член 20 

Податоците во хартиена форма се ништат со помош 

на машини за сечење односно ситнење на хартија на 

начин што ќе се оневозможи иситнетите делови пов-

торно да се состават во целина од која ќе биде возмож-

но да се прочитаат податоците. 

 

Член 21 

(1) За извршеното ништење од страна на комисијата 

од членот 13 од овој правилник се составува записник 

во кој се регистрира само бројот на судската наредба. 

(2) Записникот од ставот (1) на овој член се изгот-

вува во два примерока (по еден примерок за судот и за 

подносителот на барањето за следење на комуникаци-

ите) и се чува 10 години. 

 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 22 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-7575/1  

24 декември 2018 година Министер за одбрана, 

            Скопје  Радмила Шеќеринска - Јанковска, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

4562. 

Врз основа на член 68 став 5 од Законот за персо-

налниот данок на доход („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 

50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 

159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 

13/14, 116/15, 129/15, 199/15, 23/16 и 190/17), министе-

рот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОПОЛНЕ-

ТАТА ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА 

ДОХОД, НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

ПОЛНЕТАТА ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА 

ОД СТРАНА НА ОРГАНОТ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

И  НАЧИНОТ  НА  ПОТВРДУВАЊЕ  ОД  СТРАНА  

НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на пополнетата годишна даночна пријава за 

утврдување на персоналниот данок на доход, начинот 

на доставување на пополнетата годишна даночна при-

јава од страна на органот за јавни приходи и начинот 

на потврдување од страна на даночниот обврзник.  
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Член 2 

Пополнетата годишна даночна пријава за утврдува-

ње на персоналниот данок на доход се изготвува на об-

разец “ПДД-ГДП” во А4 формат, во хартија во бела 

боја. 

Формата и содржината на пополнетата годишна да-

ночна пријава се дадени  во Прилог кој е составен дел 

на овој правилник.  

 

Член 3 

Во делот за општи податоци се внесени податоци за 

даночниот обврзник: единствен матичен број на граѓа-

нинот (ЕМБГ), име и презиме на обврзникот и адреса 

на живеење за контакт, телефон и е-пошта, број и да-

тум, даночен период, датум на издавање, рок за пот-

врдување, фолио број и службена исправка. 

 

Член 4 

Во делот за остварени приходи, во првата колона е 

искажан видот на остварениот приход, во втората коло-

на е искажан бруто износот на приходот, во третата ко-

лона е искажан вкупниот износ на  платени придонеси 

од задолжително социјално осигурување и признаените 

трошоци при пресметувањето на аконтациите на персо-

налниот данок на доход, во четвртата колона е искажан 

вкупниот износ на пресметан персонален данок на до-

ход, а во петтата колона е искажан вкупниот износ на 

платен персонален данок на доход во текот на даноч-

ниот период.  

За секој вид на приход  пополнети се податоците за 

остварените бруто износи на приходи, вкупниот износ 

на платени придонеси и признаените трошоци како и 

вкупниот износ на пресметаниот и платениот персона-

лен данок на доход. Во празните полиња, даночниот 

обврзник може да изврши корекција на податоците, до-

колку не ги потврдува истите.  

На реден број 1 за плата и надоместоци на плата од 

работен однос и исплата по основ на деловна успеш-

ност на работодавачот, се пополнети податоци за ос-

тварените плати и надоместоци на плати и исплати по 

основ на деловна успешност на работодавачот.  

На реден број 2 за пензии, се пополнети  податоци 

за примањата остварени во вид на пензии. За корисни-

ците на пензии преку Фондот за пензиско и инвалидско 

осигурување, пресметаниот персонален данок на доход 

се евидентира како да е платен, согласно член 141-а од 

Законот за персоналниот данок на доход (во поната-

мошниот текст: Законот).  

На реден број 3 за други лични примања, се попол-

нети  податоци за останатите лични примања остваре-

ни во пари или во некој друг облик (надоместоци на 

трошоци од работен однос над износите утврдени во 

членот 6 од Законот и сите други надоместоци на тро-

шоци поврзани со работа утврдени со Закон за работни 

односи, Општ колективен договор за приватниот сек-

тор на стопанството, гранските колективни договори и 

прописите на органите на државната управа), примања 

на членови на органите на управување и на органите на 

надзор во трговските друштва, примањата на функцио-

нери, пратеници, советници и други носители на јавни 

функции, примања на судии поротници, вешти лица и 

стечајни управници кои немаат својство на вработени 

лица во соодветните институции или друштва, прима-

ња на членови на Македонска академија на науките и 

уметностите и примања по основ на договор за повре-

мено или привремено вршење на услуги на правни и 

физички лица. 

 На реден број 4 за приходи од самостојна дејност, 

во втората колона се пополнети  податоци за остваре-

ниот нето приход од вршење на самостојна дејност ут-

врден во полето 20 од Даночниот биланс (образец 

“ПДД-ДБ”) на даночниот обврзник, а за обврзникот кој 

остварил приходи од самостојна дејност, а кој данокот 

го плаќа според паушално утврден приход пополнети 

се податоци за  износот на вкупниот паушален приход. 

Во третата колона се пополнети податоци за  износот 

на даночното ослободување согласно членот 30-к од 

Законот, додека платените придонеси и другите јавни 

давачки не се искажуваат.  

На реден број 5 за приходи од продажба на сопстве-

ни земјоделски производи, во втората колона се попол-

нети податоци за износот на остварениот приход на об-

врзникот од продажба на сопствени земјоделски произ-

води, а во третата колона се пополнети податоци за из-

носот на признаените трошоци согласно член 31-а од 

Законот.   
На реден број 6 за приходи од имот и имотни права, 

се пополнети  податоци за приходите остварени од из-
давање под закуп или подзакуп на земјиште, станбени 
и деловни простории, гаражи, простории за одмор и 
рекреација, опрема, превозни средства и други видови 
на имот согласно член 32 од Законот, а во третата ко-
лона се пополнети податоци за  износите на трошоците 
согласно членовите 34 и 34-а од Законот.  

На реден број 7 за приходи од авторски права и 
права од индустриска сопственост, се пополнети  пода-
тоци за надоместоците остварени од авторски права и 
права од индустриска сопственост согласно член 38 од 
Законот. Во третата колона се пополнети податоци за  
износите на признаените трошоци согласно член 41 од 
Законот.   

На реден број  8 за приходи од капитал, се пополне-
ти  податоци за дивидендите и другите приходи оства-
рени со учество во добивката кај исплатувачот, прихо-
дите од камати од заеми, обврзници и други хартии од 
вредност за кои постои обврска за плаќање на данок, 
согласно член 47  од Законот.  

На реден број 9 за приходи од капитални добивки, 
се пополнети  податоци за капиталните добивки оства-
рени во текот на годината од продажба на хартии од 
вредност, учество во капиталот и недвижен имот.  

За капиталните добивки од продажба на хартии од 

вредност, учество во капиталот и недвижниот имот,  во 

втората колона се пополнети податоци за износот на 

приходот остварен од продажба на хартии од вредност, 

учество во капиталот и недвижниот имот како разлика 

помеѓу продажната цена и набавната цена на хартиите 

од вредност, учеството во капиталот и недвижниот 

имот согласно член 50 став 2  и член 51-а од Законот. 

Во третата колона се пополнети податоци за  олес-

нувањата во износи во кои се одобрени при пресметка-

та на аконтациите на персоналниот данок на доход  

согласно член 52 од Законот. 
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 На реден број 10 за добивки од игри на среќа се по-

полнети  податоци за остварените приходи во текот на 

годината од игри на среќа согласно член 54 од Законот.  

На реден број 11 за други приходи се пополнети по-

датоци за остварените други приходи на обврзникот 

согласно членот 55-а од Законот. 

На реден број 12 за вкупно, во втората колона се 

пополнети податоци за збирот на бруто износот за сите 

видови на приходи, во третата колона се пополнети по-

датоци за збирот на вкупниот износ на платени придо-

неси или износот на признаените трошоци, во четврта-

та колона се пополнети податоци за збирот на вкупни-

от износ на пресметаниот персонален данок на доход, а 

во петтата колона се пополнети податоци за збирот на 

вкупниот износ на платен персонален данок на доход 

за сите видови на приходи. 

 

Член 5 

Во делот Износ на донирани финансиски средства 

се пополнети податоците за износот  на донирани фи-

нансиски средства на обврзникот на правно лице спо-

ред одредбите од Законот за донации и спонзорства во 

јавните дејности.  Во празното поле даночниот обврз-

ник може да изврши корекција на податоците.  

 

Член 6 

Во делот за утврден годишен персонален данок на 

доход, врз основа на податоците со кои располага орга-

нот за јавни приходи се врши утврдување на годишни-

от персонален данок на доход и се пополнуваат пода-

тоци за: 

1. Вкупен износ на остварени приходи, 

2. Вкупен износ на одбитоци (платени придонеси и 

признаени трошоци), 

3. Искористено даночно ослободување при аконта-

тивно оданочување,    

4. Основа за оданочување,  

5. Вкупно пресметан годишен персонален данок на 

доход, 

6. Даночно ослободување по основ на донации во 

висина од 20% од годишниот даночен долг, но не пове-

ќе од 24.000 денари, 

7. Намалување на персоналниот данок на доход по 

други основи, 

8. Пресметан годишен данок за плаќање, 

9. Ефективна стапка на персоналниот данок на до-

ход, 

10. Вкупен износ на платен персонален данок во те-

кот на годината, 

11. Разлика за доплата на персоналниот данок на 

доход и 

12. Повеќе платен персонален данок на доход. 

Во квадратот пред полето за редниот број 12 даноч-

ниот обврзник го внесува знакот “x” доколку бара вра-

ќање на повеќе платениот персонален данок на доход.  

По редниот број 12 се дадени полиња и тоа: Тран-

сакциска сметка на која треба да се изврши враќањето 

и Назив на банка кои задолжително ги пополнува да-

ночниот обврзник доколку во квадратот пред полето за 

редниот број 12 означил дека бара враќање на повеќе 

платениот данок. 

Член 7 
Во делот – Потврда на Годишната даночна пријава, 

се дадени полиња за означување од страна на даночни-
от обврзник, и тоа: 

1. „ПОТВРДУВАМ дека податоците во пополнета-
та Годишна даночна пријава целосно се совпаѓаат со 
остварените вкупни приходи, износот на искористени-
те одбитоци и платените аконтации на персоналниот 
данок на доход во наведениот даночен период (кален-
дарска година)“ и  

2. „ КОРИГИРАМ податоци во пополнетата Годиш-
на даночна пријава кои НЕ се совпаѓаат со остварените 
вкупни приходи, износот на искористените одбитоци и 
платените аконтации на персоналниот данок на доход 
во наведениот даночен период (календарска година)“. 

 
Член 8 

Пополнетата годишна даночна пријава, органот за 
јавни приходи ја доставува до даночниот обврзник пре-
ку системот „e-Персонален данок”.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку да-
ночниот обврзник не е регистриран на системот „e-
Персонален данок”, органот за јавни приходи може да 
ја достави пополнетата годишна даночна пријава до да-
ночниот обврзник во хартиена форма. 

 
Член 9 

Даночниот обврзник врши потврдување на подато-
ците во пополнетата годишна даночна пријава со озна-
чување на полето од член 7 став 1 точка 1 од овој пра-
вилник. 

Даночниот обврзник врши коригирање на подато-
ците во пополнетата годишна даночна пријава доколку 
смета дека неговите податоци  не се совпаѓаат со вкуп-
ните приходи, износот на искористените одбитоци и 
платените аконтации на персоналниот данок на доход, 
со означување на полето од член 7 став 1 точка 2 од 
овој правилник и истовремено коригираните износи за 
соодветниот вид на приход ги внесува во празните по-
лиња под податоците пополнети од органот за јавни 
приходи. 

 
Член 10 

Коригираните податоци во пополнетата годишна 
даночна пријава од членот 9 став 2  на овој правилник, 
даночниот обврзник ги доставува преку системот „e-
Персонален данок” или во хартиена форма.  

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и начинот на пополнување на годишната даночна 
пријава за утврдување на персоналниот данок на доход 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
15/10 и 4/12). 

 
Член 12 

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

 
Бр. 20- 6275/1  

24 декември 2018 година Министер за финансии, 
Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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4563. 

Врз основа на член 47 став (2) од Законот за спре-
чување перење пари и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
120/18), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И  СОДРЖИНАТА  НА НУМЕРИ-

РАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ БРОКЕР-

СКИТЕ КУЌИ И БАНКИТЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА 

СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на нумерираниот регистар што го водат бро-
керските куќи и банките со дозвола за работа со хартии 
од вредност. 

 
Член 2 

Нумерираниот регистар што го водат брокерските 
куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вред-
ност (во понатамошниот текст: нумерираниот регис-
тар) се води на образец во А4 формат на хартија во бе-
ла боја.  

 
Член 3 

(1) Нумерираниот регистар ги содржи следните по-
датоци: 

- „Реден број”, се запишуваат трансакциите по хро-
нолошки редослед, почнувајќи од нумеричката едини-
ца „еден” па понатаму,  се до заклучување на региста-
рот со последната страна за тековниот месец; 

- „Датум”, се запишува датумот кога е извршена 
трансакцијата; 

- „Име и презиме на клиент - физичко лице/ Назив 
на клиент – правно лице”, се запишува во оригинал од 
документот за идентификација, име и презиме кога 
клиентот е  физичко лице или се запишува назив на 
правното лице кога клиент е правно лице; 

- „Датум и место на раѓање на клиент – физичко 
лице”, се запишува во оригинал од документот за иден-
тификација, датум и место на раѓање на клиентот кога 
е физичко лице; 

- „Адреса и место на живеење или престојувалиште 
на клиент – физичко лице/ Седиште на клиент – правно 
лице”, се запишува во оригинал од документот за иден-
тификација, адреса и место на живеење или престојува-
лиште кога клиентот е физичко лице или се запишува 
седиште кога клиентот е правно лице; 

- „ЕМБГ или број за идентификација на клиент – 
физичко лице/ ЕДБ или број за идентификација на кли-
ент – правно лице”, се запишува во оригинал од доку-
ментот за идентификација ЕМБГ (единствен матичен 
број на граѓанинот) кога клиентот е физичко лице – ре-
зидент или број за идентификација кога клиентот е фи-
зичко лице – нерезидент, или се запишува ЕДБ 
(единствен даночен број) кога клиентот е правно лице - 
резидент или број за идентификација кога клиентот е 
правно лице – нерезидент; 

- „Број на документот за идентификација на клиент 
– физичко лице/ законски застапник на клиент – прав-
но лице”, се запишува бројот на документот за иденти-
фикација (број на лична карта или број на пасош); 

- „Орган што го издал документот за идентифика-
ција на клиент – физичко лице/ законски застапник на 
клиент – правно лице“, се запишува органот што го из-
дал документот за идентификација; 

- „Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификаци-
ја на ополномоштено лице”, се запишува во оригинал 
од документот за идентификација името, презимето и 
ЕМБГ кога ополномоштеното физичко лице е резидент 
или број за идентификација кога ополномоштенотот 
физичко лице е нерезидент; 

- „Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификаци-
ја на вистинскиот сопственик”, се запишува во ориги-
нал од документот за идентификација името, презиме-
то и ЕМБГ кога вистинскиот сопственик е резидент 
или името, презимето и број за идентификација кога 
вистинскиот сопственик е нерезидент; 

- „Купување или продавање”, се запишува зборот 
„купување” или зборот „продавање” во зависност од 
конкретниот случај; 

- „Сметка на клиент – физичко или правно лице или 
ополномоштувач”, се запишува со бројки, бројот на 
трансакциската сметка на клиентот или ополномошту-
вачот кога е физичко или правно лице,  преку кое е из-
вршена трансакцијата; 

- „Број на акции”, се запишува со бројки колку ак-
ции се купени или продадени; 

- „Вкупен износ на трансакцијата во денари”, се за-
пишува со бројки вкупен износ на извршената трансак-
ција; 

- „Издавач на акции”, се запишува називот на прав-
ното лице издавач на акциите кои се предмет на тран-
сакцијата; 

- „Име и презиме”,  се запишува името и презимето 
на овластеното лице или друго лице со овластување да 
го потпишува регистарот и 

- потпис на овластеното лице или друго лице                                                                                                                                                                                           
со овластување да го потпишува регистарот. 

(2) Нумерираниот регистар се води во пишана или 
електронска форма. 

(3) Нумерираниот регистар на крајот од секој месец 
во тековната година се потпишува на страната на која е 
заведена последната трансакција од последниот рабо-
тен ден во тековниот месец.  

(4) Формата и содржината на нумерираниот регис-
тар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на нумерираниот регистар што го водат брокерски 
куќи и баните со дозвола за работа со хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија” бр. 
211/15). 

 
Член 5 

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

 
Бр. 13-19432/1  

24 декември 2018 година Министер за финансии, 
Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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4564. 
Врз основа на член 147 став (2) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.120/18), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛОГОТ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР ОД СТРАНА НА УПРАВАТА 

ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на Управа-

та за финансиско разузнавање. 
 

Член 2 
(1) Налогот за вршење надзор се печати на образец на хартија во бела боја со формат А4.  
(2) Формата и содржината на налогот за вршење надзор се дадени во Прилог  кој е составен дел на овој пра-

вилник. 
 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на налогот за вршење надзор од страна на Управата за финансиско разузнавање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.211/15). 

 
Член 4 

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

  
Бр. 13-19433/1  

24 декември 2018 година Министер за финансии, 
Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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4565. 

Врз основа на член 155 став (2) и став (8) од Зако-

нот за спречување перење пари и финансирање на те-

роризам („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 120/18), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 

ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ  И  ФОРМАТА НА 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА 

ЕДУКАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на поканата за едукација, начинот на спрове-

дување на едукацијата и начинот и формата на водење 

на евиденција за спроведената едукација. 

 

Член 2 

(1) Поканата за едукација се изготвува на образец 

од хартија во бела боја со формат А4.   

(2) Поканата за едукација содржи: 

- Република Македонија; 

- надзорен орган од член 146 од Законот за спречу-

вање перење пари и финансирање на тероризам; 

- број на поканата за едукација и 

- датум на поканата за едукација. 

1. Податоци за лицето кое се повикува на едука-

ција: 

- име и презиме; 

- работно место на кое е распореден кај субјектот и 

- контакт телефон и електронска пошта. 

2. Податоци за субјектот: 

- назив и седиште. 

3. Предмет на едукација; 

4. Забелешка; 

5. Време, датум и место на едукација; 

Напомена: Согласно член 155 став (4) од Законот за 

спречување перење пари и финансирање на тероризам, 

доколку лицето или субјектот не се јават на едукација 

во закажаниот термин, ќе се смета дека едукацијата е 

спроведена. 

- име,  презиме и потпис на лицето кое се повикува 

на едукација; 

- име, презиме и потпис на лицето кое ја спроведува 

едукацијата; 

- место за печат и 

- место и датум на прием на поканата. 

(3) Формата и содржината на поканата за едукација 

се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 3 

(1) Поканата за едукација се врачува на лицето, од-

носно субјектот по составување на записникот за ут-

врдената неправилност во работењето при вршењето 

на надзорот. 

(2) Лицето кое ја спроведува едукацијата обезбеду-

ва доказ дека прекршителот уредно ја примил поканата 

за едукација. 

(3) Едукацијата се спроведува во просториите на 

органот кој ја спроведува едукацијата или во простори-

ите на субјектот над кој се спроведува едукацијата. 

(4) Едукацијата се врши со цел отстранување и 

неповторување на утврдената неправилност во работе-

њето на лицето, односно субјектот. 

(5) Едукацијата може да се спроведе на еден од 

следните начини: 

a) презентации во печатена или електронска форма,  

б) презентирање преку составување на обрасци или 

в) тековно објавување на едукативни материјали од 

областа на спречување на перење пари и финансирање 

на тероризам во печатена или електронска форма (спи-

саниja, брошури или медиуми). 

 

Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација од стра-

на на органите од член 146 од Законот за спречување 

перење пари и финансирање на тероризам се води во 

електронска форма. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 

- реден број; 

- број и датум на поканата за едукација; 

- датум и место на едукацијата; 

- име и презиме на лицето кое се едуцирало; 

- име и презиме на лицето кое ја спровело едукаци-

јата; 

- предмет на едукација; 

- број и датум на записник врз основа на кој е спро-

ведена едукацијата и  

- забелешка. 

(3) Образецот за евиденцијата за спроведената еду-

кација е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на поканата за едукација, начинот на спроведува-

ње на едукацијата и начинот  и  формата на водење на 

евиденција за спроведената едукација („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 211/15). 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13-19434/1  

24 декември 2018 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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4566. 

Врз основа на член 45 став (2) од Законот за спре-

чување перење пари и финансирање на тероризам 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

120/18), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И  СОДРЖИНАТА  НА НУМЕРИ-

РАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕК-

ТИТЕ КОИ ИМААТ  ДОЗВОЛА  ЗА  МЕНУВАЧКО  

РАБОТЕЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на нумерираниот регистар што го водат суб-

јектите кои имаат дозвола за менувачко работење. 

 

Член 2 

Нумерираниот регистар што го водат субјектите 

кои имаат дозвола за менувачко  работење (во поната-

мошниот текст: нумерираниот регистар) се води на об-

разец во А4 формат на хартија во бела боја.  

 

Член 3 

(1) Нумерираниот регистар ги содржи следните по-

датоци: 

- „Реден број”, се запишуваат трансакциите по хро-

нолошки редослед почнувајќи од нумеричката единица 

„еден” па понатаму,  се до заклучување на регистарот 

со последната страна за тековниот месец; 

- „Датум”, се запишува датумот кога е извршена 

трансакцијата; 

- „Име и презиме на физичко лице” се запишува во 

оригинал како од документот за идентификација, име-

то и презимето на клиентот кој ја извршил трансакција-

та поголема од 500 евра во денарска противвредност; 

- „Датум и место на раѓање”, се запишува во ориги-

нал како од документот за идентификација, датум и 

местото на раѓање на клиентот кој ја извршил трансак-

цијата поголема од 500 евра во денарска противвред-

ност; 

- „Адреса и место на живеење или престојува-

лиште”, се запишува во оригинал како од документот 

за идентификација,  адресата и местото на живеење 

или престојувалиште на клиентот кој ја извршил тран-

сакцијата поголема од 500 евра во денарска про-

тиввредност; 

- „ЕМБГ или број за идентификација”, се запишува 

во оригинал како од документот за идентификација, 

единствениот матичен број на граѓанинот – резидент 

или број за идентификација на физичкото лице – нере-

зидент, за клиентот кој ја извршил трансакцијата пого-

лема од 500 евра во денарска противвредност; 

- „Број на документот за идентификација”, се запи-

шува бројот на документот за идентификација (број на 

лична карта или број на пасош) на клиентот кој ја из-

вршил трансакцијата поголема од 500 евра во денарска 

противвредност; 

- „Орган што го издал документот за идентифика-

ција”, се запишува органот што го издал документот за 

идентификација (број на лична карта или број на па-

сош) на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголе-

ма од 500 евра во денарска противвредност; 

- „Купување/продавање”, се запишува дали со тран-

сакцијата се купуваат или продаваат ефективни стран-

ски пари над 500 евра во денарска противвредност; 

- „Вид на валута”, се запишува ознаката (шифрата) 

на валутата на трансакцијата поголема од 500 евра во 

денарска противвредност, согласно Упатството за на-

чинот на вршење на платен промет со странство на На-

родна банка на Република Македонија; 

- „Износ на трансакција”, се запишува износот на 

трансакцијата поголема од 500 евра во денарска про-

тиввредност; 

- „Име и презиме”, се запишува името и презимето 

на овластеното лице или друго лице со овластување да 

го потпишува регистарот и 

- Потпис на овластеното лице или друго лице со ов-

ластување да го потпишува регистарот. 

(2) Нумерираниот регистар се води во пишана или 

електронска форма. 

(3) Формата и содржината на нумерираниот регис-

тар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на нумерираниот регистар што го водат субјекти-

те кои вршат менувачки работи („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 211/15). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 13-19435/1  

24 декември 2018 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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4567. 

Врз основа на член 85 став (7) од Законот за спре-

чување перење пари и финансирање на тероризам 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

120/18), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕ-

ТО НА  ФИНАНСИСКИТЕ РАЗУЗНАВАЧИ, ВИ-

ДОВИТЕ НА ИЗВЕШТАИ, ФОРМАТА И СОД-

РЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И 

ДРУГИТЕ ОБРАСЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот на оце-

нување на финансиските разузнавачи, видовите на из-

вештаи, формата и содржината на образецот за оцену-

вање на финансиските разузнавачи и другите обрасци. 
 

Член 2 

Оценувањето на работата на финансискиот разузна-

вач се врши со цел да се добие реална слика за струч-

носта, квалитетот, ефикасноста и ефективноста во из-

вршувањето на службените задачи, односно остварува-

ње на поставените работни цели. 

 

Член 3 

При оценувањето на стручното знаење и способ-

ности во работењето се врши оценување на: познавање 

и примена на прописите, практиките, протоколите и 

техниките од областа на финансиското разузнавање. 

 

Член 4 

При оценувањето на залагањето и постигнатите ре-

зултати од работењето се врши оценување на: оствару-

вање на работните цели, навремено извршување на ра-

ботата, квалитетно извршување на работата и органи-

зирање на работата. 

 

Член 5 

При оценувањето на креативноста и совесноста во 

работењето се врши оценување на: креативност, ини-

цијативност и заинтересираност за работа, способност 

за тимска работа, способност за работа под притисок, 

комуникациски вештини и совесност при извршување-

то на работата. 

 

Член 6 

(1) Податоците добиени при оценувањето, се внесу-

ваат во образецот за оценување на финансискиот разуз-

навач во А4 формат на хартија во бела боја.  

(2) Образецот за оценување на финансискиот разуз-

навач содржи:  

-штембил на Управата за финансиско разузнавање 

(во понатамошниот текст: Управата);  

-основни податоци за финансискиот разузнавач 

(име и презиме, датум и место на раѓање, ЕМБГ, сте-

пен и вид на образование, назив на работно место, ра-

ботно искуство, датум од кога финансискиот разузна-

вач е на работното место за кое се оценува и период за 

кој се оценува);  

-податоци за работните цели, работните активности 

и извршените работи на финансискиот разузнавач за 

периодот за кој се оценува (три најважни работни цели 

кои требало да ги постигне, шест најважни основни ра-

ботни активности и извршените работи);  

-други податоци (обука која ја посетувал, награди 

кои ги добил, дисциплински мерки кои му биле изрече-

ни и отсуствата кои ги имал);  

-податоци за оценката (оценување на финансискот 

разузнавач дадено во табела и  конечна оценка (нуме-

ричка и дескриптивна); 

-коментари (на оценувачот и на оценуваниот);  

-потписи на оценувачот и оценуваниот и  

-место за печат на Управата. 

(3) Формата и содржината на образецот од став (2) 

на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел 

на овој правилник. 

  

Член 7 

Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „се 

истакнува“, кога работните задачи ги извршува профе-

сионално, стручно, пред планираниот рок, со висок 

квалитет и резултати од работењето, кои се над очеку-

вањата или кои не биле планирани. 

 

Член 8 

Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „за-

доволува“, кога работните задачи ги извршува профе-

сионално, ефикасно и според планираната динамика, 

со квалитети и резултати кои се очекувани. 

 

Член 9 

Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „де-

лумно задоволува“, кога работните задачи ги извршува 

делумно и не секогаш ефикасно и според планираната 

динамика, со квалитет и резултати кои се под очекува-

њата. 

 

Член 10 

Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „не 

задоволува“ кога работните задачи ги извршува огра-

ничено, нецелосно, непрофесионално и неефикасно, 

што доведува до нарушување на постигнувањето на 

Управата во целина, негативно влијае на колективот, 

покажува непочитување кон колегите и претпоставе-

ните. 
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Член 11 

(1) Конечната оценка на финансискиот разузнавач 

се формира како средна оценка од поединечните оцен-

ки за постигнувањата во однос на секој од критериуми-

те опфатени во членовите 3 и 4 од овој правилник, ис-

кажани нумерички од 1 до 4. 

(2) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка 

„се истакнува“ доколку постигне просечна оценка од 

3,5 до 4,0. 

(3) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка 

„задоволува“ доколку постигне просечна оценка од 2,5 

до 3,5. 

(4) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка 

„делумно задоволува“ доколку постигне просечна 

оценка од 1,5 до 2,5. 

(5) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка 

„не задоволува“ доколку постигне просечна оценка под 

1,5. 

 

Член 12 

Оценувањето се врши на објективен и непристрасен 

начин, без влијание и притисок од непосредно прет-

поставените раководни финансиски разузнавачи врз 

оценувачот. 

 

Член 13 

Оценувањето се врши како годишно - континуиран 

процес на вреднување на резултатите од работата и 

личните квалитети на оценуваниот. 

 

Член 14 

(1) Оценувачот во текот на периодот за оценување, 

постојано ја следи работата на финансискиот разузна-

вач и прибира податоци што се од суштествено значе-

ње за оценувањето. 

(2) Следењето и прибирањето на податоците под-

разбира проверка и евидентирање на квалитетот и 

квантитетот во остварувањето на работните задачи. 

(3) При следењето на работата, оценувачот постоја-

но го мотивира финансискиот разузнавач и му дава 

инструкции и совети за подобрување на работењето, 

му укажува на конкретни детали во работата, на поста-

пките што водат кон успешно работење и на недостато-

ците во неговото работење. 

                                                                       

Член 15 

(1) По завршеното оценување, организационата 

единица за управување со човечки ресурси  подготвува 

и чува извештај за резултатите од оценувањето, потпи-

шан од директорот на Управата. 

(2) Извештајот за резултатите од оценувањето од 

ставот (1) на овој член се изготвува на образец во А4 

формат во бела боја и содржи:  

-штембил на Управата, архивски број и датум;  

-податоци за оценетите финансискиот разузнавач 

(реден број, име и презиме, работно место и годишна 

оценка);  

-податоци за евентуални проблеми при оценува-

њето; 

-податоци за бројот на поднесени приговори; 

-други коментари и  

-место за потпис и печат. 

 (3) Формата и содржината на извештајот за резул-

татите од оценувањето од ставот (1) на овој член се да-

дени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

(4) Доколку настанат промени во оценките, како ре-

зултат на одлучувањето на Комисијата за преиспитува-

ње на оценката, организационата единица за управува-

ње со човечки ресурси  го дополнува извештајот од 

став (1) на овој член. 

                                                                             

Член 16 

Податоците за оценување на финансиски разузна-

вач кој во тековната година за која се врши оценување-

то се вработил во друг орган или е распореден на друго 

работно место во Управата се внесуваат во извештајот 

за оценување на финансиски разузнавач кој во тековна-

та година на оценувањето се вработил во друг орган 

или е распореден на друго работно место во Управата. 

                                                                    

Член 17 

Податоците за оценување на финансиски разузна-

вач од непосредно претпоставениот раководен финан-

сиски разузнавач кој за периодот на оценувањето го 

променил работното место се внесуваат во извештај за 

оценување на финансиски разузнавач од непосредно 

претпоставен раководен финансиски разузнавач кој го 

променил работното место или му престанало вработу-

вањето. 

                       

Член 18 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за начинот на оцену-

вање на финансиските разузнавачи, видовите на извеш-

таи, формата и содржината на образецот за оценување 

и другите обрасци („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 211/15).                                                          

 

Член 19 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13-19436/1  

24 декември 2018 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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4568. 
Врз основа на член 72 став (2) од Законот за спре-

чување перење пари и финансирање на тероризам 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

120/18), министерот за финансии донесе  

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗ-

ДАВАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖ-

БЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 

УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната, начинот на издавање, одземање и користење на 

службената легитимација (во понатамошниот текст: ле-

гитимација) на вработените во Управата за финансиско 

разузнавање. 

 

Член 2 

(1) Легитимацијата на вработените во Управата за 

финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: 

Управата) е со правоаголна форма со димензии 75 х 

105 mm, со корици изработени од природна кожа, во 

црна боја, а во внатрешниот дел има пластифицирана 

влошка. 

(2) На предната страна на корицата во горниот дел 

е вдлабнат грбот на Република Македонија, со висина 

од 26 mm, а под него со златно - жолта боја, се напиша-

ни зборовите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, „МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ“, „Управа за финан-

сиско разузнавање”. Во долниот дел на предната стра-

на на корицата со златнo - жолта боја стои натпис 

„СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”. 

(3) На задната страна на корицата во долниот сре-

дишен дел со златно - жолта боја е вдлабнат амблемот 

на Управата. 

(4) На втората внатрешна страна од корицата во 

средишниот горен дел се наоѓа метална значка во фор-

ма на штит со амблемот на Управата со димензии од 60 

х 50 mm. 

(5) Пластифицираната влошка е бела и содржи: ре-

гистарски број на легитимацијата, натпис „Управа за 

финансиско разузнавање”, место за фотографија во бо-

ја со димензии 25 х 30 mm,  податоци за: името и пре-

зимето на вработениот, место за потпис на директорот 

на Управата, датумот на издавање на легитимацијата и 

место за печат. 

(6) Формата и содржината на службената легитима-

ција од став (1) на овој член се дадени во Прилог, кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Легитимациите се издаваат на лица кои се во редо-

вен работен однос во Управата.  

 

Член 4 

Легитимацијата е исправа која вработените во 

Управата ја користат за легитимирање при извршува-

њето на своите работи и задачи утврдени со одредбите 

од Законот за спречување перење пари и финансирање 

на тероризам.  

 

Член 5 

(1) Вработениот на кој ќе му престане работниот 

однос во Управата, ја враќа легитимацијата во Управа-

та и истата се поништува. 

(2) Вработениот кој ја изгубил легитимацијата или 

на друг начин ќе остане без неа, веднаш доставува 

писмено известување до директорот на Управата, наве-

дувајќи ги причините поради кои останал без легити-

мацијата.  

(3) Изгубената легитимација Управата ја огласува 

за неважечка во “Службен весник на Република Маке-

донија”. 

(4) Легитимацијата се заменува со нова и во случај 

на дотраеност, оштетување или промена на личните 

податоци на имателот.  

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за формата, содржи-

ната и начинот на издавање, одземање и користење на 

службената легитимација на вработените во Управата 

за финансиско разузнавање („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 211/15). 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 13-19437/1  

24 декември 2018 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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4569. 

Врз основа на член 171 став (10) од Законот за 

спречување перење пари и финансирање на тероризам 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

120/18), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И  СОДРЖИНАТА  НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ  ПЛАТЕН  НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за правно лице, за тр-

говец поединец и за банка е отпечатен на хартија во бе-

ла боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во 

правно лице и за одговорно лице во банка е отпечатен 

на хартија во бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е 

составен дел на овој правилник.  

 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за физичко лице е от-

печатен на хартија во бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е 

составен дел на овој правилник.  

 

Член 5 

Прекршочниот платен налог за стечаен управник, 

за ликвидационен управник, за овластено службено ли-

це и за лице кое врши јавни овластувања е отпечатен 

на хартија во бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е 

составен дел на овој правилник.  

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на прекршочниот платен налог („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 211/15). 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила народниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13-19438/1  

24 декември 2018 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
4570. 

Врз основа на член 70 став 4 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), директорот на Дирекцијата за 
заштита и спасување, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР  И ЕКСПЛОЗИИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за мерките за заштита од пожар и експлозии („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 99/17 и 143/17), во членот 87 зборовите „1 јануари 2019“ се заменуваат со зборовите „1 октомври 2020.“ 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

Бр.01-3881/1 Дирекција за заштита 
27 декември 2018 година и спасување 

Скопје Директор, 
 Аднан Џафероски, с.р. 
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