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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1369. 

Врз основа на член 36, став (2) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.08.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧЕЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

 
Член 1 

Општа одредба 
 
1) Со оваа уредба се утврдуваат начелата за вна-

трешна организација на министерствата и органите во 
нивен состав, самостојните органи на државната упра-
ва, управните организации и стручните служби на Вла-
дата на Република Македонија (во натамошниот текст: 
„органите“), видовите на организациски единици, усло-
вите за нивното формирање и раководењето со органи-
зациските единици. 

2) Оваа уредба се применува и во внатрешната ор-
ганизација на самостојните државни органи, општин-
ската администрација и администрацијата на градот 
Скопје, доколку со закон не е поинаку утврдено. 

 
Член 2 
Начела 

 
1) Во внатрешната организација на органите се при-

менуваат следните начела: 
- законитост, стручност, ефикасност и економич-

ност во вршењето на работите и задачите, 
- насоченост кон корисниците на услуги на органот, 
- независност и одговорност при вршењето на 

службените задачи, 
- еднообразност и хиерархиска поставеност на орга-

низациските единици, 
- делегирање на овластувања, и 
- меѓуресорска и меѓусекторска координација. 
2) Примената на начелата од ставот (1) на овој 

член, се заснова на следните критериуми: 
- надлежностите на органите утврдени со закон и 

процесите кои се одвиваат во органот, и 
- видот, обемот, сложеноста на работите и задачите 

и нивната меѓусебна сродност и поврзаност. 
 

Член 3 
Акти за внатрешна организација 

 
1) Со актите за внатрешна организација се  уредува-

ат: 
- видот и бројот на организациските единици на ор-

ганот, 
- делокругот на работа на организациските едини-

ци, нивната одговорност и меѓусебни односи, и 
- начините и формите на раководење (колегиуми, 

совети и сл.) и нивните надлежности и одговорности. 
2) Составен дел на актите за внатрешна организаци-

ја е графички приказ на организацијата на органот (ор-
ганограм). 

 
Член 4 

Организациски единици 
 
1) Во органите се формираат следните организаци-

ски единици: сектори, одделенија и проектни единици. 
2) При формирањето на организациските единици 

во органите, не може да има преклопување на нивниот 
делокруг на работа. 

Член 5 
Сектори 

 
1) Заради обединување на повеќе меѓусебно поврза-

ни подрачја/функции од надлежност на органот, како и 
заради организирање, следење и координирање на ра-
ботите од надлежност на одделенијата во негов состав 
и унапредување на нивната меѓусебна соработка, се 
формира сектор. 

2) Во седиштето на органите се формираат најмал-
ку два сектори. 

3) Надвор од седиштето на органот, може да се фор-
мираат сектори организирани на регионален принцип. 

4) Во состав на еден сектор влегуваат најмалку две 
одделенија. 

5) Со секторот раководи раководител на сектор, кој 
за својата работа му одговара на секретарот односно 
функционерот кој раководи со органот во кој не се 
именува секретар. 

 
Член 6 

Одделенија 
 
1) Заради непосредно извршување на: нормативно 

правни, управување со човечки ресурси, стручно-ана-
литички, управни, управни-надзорни, информативно-
документарни, информативно-комуникациски, опера-
тивни, материјално-финансиски, инвестициски, инфор-
матичко-технолошки, стручно-административни, како 
и други работи, во органите се формираат одделенија. 

2) Одделение се формира доколку за спроведување 
на определена функција може да се систематизираат 
најмалку пет работни места, сметајќи го и раководите-
лот на одделението. 

3) Со одделението раководи раководител на одделе-
ние, кој за својата работа му одговара на раководителот 
на секторот. Во случај на отсуство или спреченост на ра-
ководителот на одделението, со одделението раководи 
стручен државен службеник со највисоко звање во одде-
лението, кој го определува раководителот на секторот. 

 
Член 7 

Подрачни одделенија 
 
1) Заради поедноставување на достапот при оства-

рувањето на правата и интересите на граѓаните, кои се 
во надлежност на органот, може да се формираат по-
драчни одделенија надвор од седиштето на органот. 

2) Подрачните одделенија се организираат во со-
став на сектор во седиштето на органот или во сектори-
те организирани на регионален принцип, според над-
лежностите утврдени со закон. 

3) Бројчаните ограничувања од ставот (2) на членот 
6 од оваа уредба, кај подрачните одделенија не се при-
менуваат. 

4) Во актот за внатрешна организација на органот, 
се уредуваат седиштето на подрачните одделенија и 
подрачјето за кое се формирани. 

 
Член 8 

Одделенија за стратешко планирање, креирање по-
литики и следење 

 
1) Во министерствата, надвор од секторите, се фор-

мира одделение за стратешко планирање, креирање по-
литики и следење, кое за својата работа непосредно му 
одговара на државниот секретар. 

2) Бројчаните ограничувања од ставот (2) на чле-
нот 6 од оваа уредба, кај одделенијата за стратешко 
планирање, креирање политики и следење, не се при-
менуваат. 

3) Одредбата од ставот (1) на овој член не ја исклу-
чува можноста за формирање на сектор за стратешко 
планирање, креирање политики и следење. 
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Член 9 
Одделенија за управување со човечки ресурси 
 
1) Во органите, освен во органите во состав на ми-

нистерствата кои немаат својство на правно лице, над-
вор од секторите, се формира одделение за управување 
со човечки ресурси, кое за својата работа непосредно 
му одговара на секретарот односно на функционерот 
кој раководи со органот во кој не се именува секретар. 

2) Бројчаните ограничувања од ставот (2) на членот 
6 од оваа уредба, кај одделенијата за управување со чо-
вечки ресурси, не се применуваат. 

3) Одредбата од ставот (1) на овој член не ја исклу-
чува можноста за формирање на сектор за управување 
со човечки ресурси.  

 
Член 10 

Одделенија за внатрешна ревизија 
 
1) За независно извршување на работите поврзани 

со внатрешната ревизија, во органите, надвор од секто-
рите, се формира одделение за внатрешна ревизија, кое 
за својата работа непосредно му одговара на функцио-
нерот кој раководи со органот. 

2) Бројчаните ограничувања од ставот (2) на членот 
6 од оваа уредба, кај одделенијата за внатрешна реви-
зија, не се применуваат. 

3) Одредбата од ставот (1) на овој член не ја исклу-
чува можноста за формирање на сектор за внатрешна 
ревизија кој за својата работа непосредно му одговара 
на функционерот кој раководи со органот. 

 
Член 11 

Проектни единици 
 
1) Заради спроведување на определен проект, се 

формираат проектни единици како одделенија, на 
определено време до завршување на проектот. 

2) Вработените во проектните единици се вработу-
ваат на определено време, кое не може да биде подолго 
од времетраењето на проектот. 

 
Член 12 

Други организациски единици  
Други организациски единици, освен утврдените во 

членот 4 од оваа уредба, може да се формираат во 
следните органи: 

- Министерство за внатрешни работи 
      - Управа за безбедност и контраразузнавање, и 
      - Биро за јавна безбедност. 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство 
       - Шумска полиција, 
- Министерство за финансии 
      - Царинска управа, 
      - Управа за јавни приходи, и 
      - Финансиска полиција. 
- Министерство за надворешни работи. 
 

Член 13 
Усогласување на актите за внатрешна организација 

 
Органите од член 1 на оваа уредба, ќе ги усогласат 

своите акти за внатрешна организација со одредбите на 
оваа уредба, во рок од шест месеци од денот на нејзи-
ното влегување во сила. 

 
Член 14 

Престанок  
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за начелата за внатрешна ор-
ганизација на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 93/00 и 14/02). 

Член 15 
Влегување во сила 

 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-5112/1                Претседател на Владата 

29 август 2007 година        на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1370. 

Врз основа на член 24 став 10 од Законот за безбед-
ност на производите („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.33/06 и 63/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.08.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА НАЗНАЧУВАЊЕ (НОТИФИКА-
ЦИЈА) НА ТЕЛАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗ-

НОСТ ВО ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува начинот на назначување 

(нотификација) на телата за оцена на сообразност во 
Европската комисија. 

 
Член 2 

Назначување (нотификација) во смисла на оваа 
уредба е акт за информирање на Европската комисија и 
на земјите-членки дека одредено тело за оцена на соо-
бразност кое ги исполнува барањата е назначено (ноти-
фицирано) за вршење на оцена на сообразност во сог-
ласност со техничките прописи (во натамошниот текст: 
нотификација). 

 
II. НАЧИН НА НОТИФИКАЦИЈА НА ТЕЛАТА  

ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ 
 

Член 3 
Нотификацијата на телата за оцена на сообразност 

се врши врз основа на критериумите за компетентност 
што се утврдени во техничките прописи, а кои особено 
се однесуваат на: 

1. расположивост со стручен персонал и со опрема; 
2. независност и непристрасност во однос на субје-

ктите што се директно или индиректно поврзани со 
производот (дизајнерот, производителот, овластениот 
преставник на производителот, снабдувачот, склопува-
чот, монтерот и корисникот); 

3. техничка компетентност на стручниот персонал 
што е значајна за производите и за постапките за оцена 
на сообразноста; 

4. чување на професионалната тајност и на интегри-
тетот и 

5. плаќање на осигурувањето за професионална од-
говорност. 

 
Член 4 

Телата за оцена на сообразност, што ги исполнуваат 
барањата за вршење на оцена на сообразност, во сог-
ласност со техничките прописи и со принципите утвр-
дени со Одлуката 93/465/ЕЕЗ, може да се нотифицира-
ат за една или за повеќе од следните постапки за оцена 
на сообразност на производите: 

1. внатрешна контрола на производството (Модул 
"А");  

2. внатрешна контрола во производството со надзор 
на конечната оцена (Модул “А1”);  

3. EC испитување на тип (Модул "B");  
4. сообразност со тип (Модул "C");  
5. обезбедување на квалитет во производството 

(модул "D");  
6. обезбедување на квалитет на производот (модул "Е");  
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7. верификација на производ (модул "F");  
8. верификација на единица (модул "G") и  
9.целосно обезбедување квалитет (модул "H"). 

 
Член 5 

Со нотификацијата се бара од страна на Европската 
комисија да се распредели број за идентификација на 
телата за оцена на сообразност. 

Секое тело за оцена на сообразност добива единс-
твен број за идентификација без оглед на бројот на тех-
ничките прописи за кои е нотифицирано. 

 
Член 6 

Министерството за економија треба да го нотифи-
цира телото за оцена на сообразност во рок од три ме-
сеци од денот на распределувањето на бројот за иден-
тификација. 

Ако во рокот од став 1 на овој член, Министерство-
то за економија не го нотифицира телото за оцена на 
сообразност од страна на Европската комисија може да 
се повлече бројот за идентификација што е распреде-
лен за телото. 

 
Член 7 

Нотификацијата на телата за оцена на сообразност 
се врши кога сите барани информации и бројот за 
идентификација што е предходно распределен на секое 
од телата, се испратени од страна на Министерството 
за економија преку Постојаното претставништво на Ре-
публика Македонија во Брисел до Европската комисија 
(Генералниот секретаријат) и до земјите-членки преку 
нивните постојани претставништва. 

Нотификацијата од став 1 на овој член ги содржи 
особено следните информации: 

1. назив и седиште на телата за оцена на сообраз-
ност со детали за опфатениот асортиман на производи 
и употребените критериуми за квалификација во по-
стапката за нотификација и 

2. јасно определување на постапките за оцена на со-
образност за кои телата за оцена на сообразност се но-
тифицираат.  

Член 8 
Ако нотифицираното тело за оцена на сообразност 

престанало да ги исполнува барањата утврдени во тех-
ничките прописи и неговото решение за овластување е 
укинато, од страна на Министерството за економија се 
повлекува  неговата нотификација. 

За повлекување на нотификацијата од став 1 на овој 
член, од страна на Министерството за економија се ин-
формираат Европската комисија и земјите-членки сог-
ласно постапката утврдена во член 7 од оваа уредба. 

Во случајот од став 1 на овој член, од страна на Ми-
нистерството за економија се превземаат соодветни 
мерки за обезбедување на друго нотифицирано тело за 
оцена на сообразност да продолжи да ги обработува 
предметите на телото која нотификација е повлечена.  

 
Член 9 

Одредбите на членовите од 3 до 8 на оваа уредба 
соодветно се применуваат и за нотификација на телата 
за оцена на сообразност во државите членки на Европ-
скиот економски простор. 

 
III. ПОСТАПКИ ЗА КОИ СЕ НОТИФИЦИРААТ  

ТЕЛАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ  
1. Внатрешна контрола на производството  

(Модул "А")  
Член 10 

Внатрешна контрола на производството (Модул 
"А") е постапка со која производителот или неговиот 
овластен претставник со седиште во Европската унија 
кој ги спроведува обврските од член 11 на оваа уредба, 
гарантира и изјавува дека производите ги задоволуваат 
барањата што се однесуваат на нив утврдени со тех-
ничкиот пропис. 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да стави CE 
ознака на секој производ и да изготви писмена изјава 
за сообразност. 

 
Член 11 

Производителот треба да подготви техничка доку-
ментација, која е наведена во член 12 од оваа уредба и, 
или производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија, треба да ја чува 
на располагање најмалку 10 години откако е  произве-
ден последниот производ за инспекциски потреби на 
надлежните државни органи. 

Во случај кога ниту производителот, ниту неговиот 
овластен претставник немаат седиште во Европската 
унија, тогаш техничката дoкументација ја чува на рас-
полагање, физичкото или правното лице што го пушта 
производот на пазарот во Европската унија. 

 
Член 12 

Техничката документација треба да овозможи оце-
на на сообразноста на производот согласно барањата 
утврдени со техничкиот пропис. 

Доколку е потребно за да се оцени сообразноста, 
техничката документација од став 1 на овој член треба 
да го опфати проектирањето, производството и работа-
та на производот. 

 
Член 13 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија, треба да чува ко-
пија од изјавата за сообразност со техничката докумен-
тација. 

 
Член 14 

Производителот треба да ги преземе сите потребни 
мерки за да осигури дека производствениот процес га-
рантира сообразност на произведените производи со 
техничката документација од член 11 од оваа уредба и 
со барањата што се однесуваат на нив утврдени со тех-
ничкиот пропис. 

 
2. Внатрешна контрола во производството со надзор 

на конечната оцена (Модул "А1")  
Член 15 

Внатрешна контрола во производството со надзор 
на конечната оцена (Модул “А1”) се состои од модул A 
и следниве дополнителни барања:  

- за секој произведен производ треба да бидат извр-
шени еден или повеќе тестови на еден или повеќе спе-
цифични аспекти на производот од страна на произво-
дителот или во негово име и за негова сметка. Тестови-
те ги врши нотифицирано тело за оцена на сообразност 
избрано од страна на производителот. 

- врз основа на одобрување од нотифицираното тело 
за оцена на сообразност, за време на производниот про-
цес од страна на производителот треба да се поставува  
идентификациониот број на нотифицираното тело. 

или:  
- нотифицираното тело за оцена на сообразност из-

брано од страна на производителот треба да изврши 
или да обезбеди вршење на проверки на производот во 
неочекувани интервали. Соодветен примерок од конеч-
ните производи кој ќе биде земен на лице место од 
страна на нотифицираното тело за оцена на сообраз-
ност треба да биде испитан и да се направат соодветни 
тестови согласно релевантниот(ите) стандард(и), или 
еквивалентни тестови, заради проверување на сообраз-
носта на производот со релеватните барања од технич-
киот пропис. 

- во случаите кога еден или повеќе од испитаните 
производи не се во сообразност, нотифицираното тело 
за оцена на сообразност треба да превземе соодветни 
мерки. 
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- проверката на производот треба да ги опфати 
следниве аспекти:  

1. статистичкиот метод кој ќе биде применет,  
2. планот за земање примероци со своите оператив-

ни карактеристики, итн. 
-  врз основа на одобрување од нотифицираното тело 

за оцена на сообразност, за време на производниот про-
цес од страна на производителот треба да се поставува  
идентификациониот број на нотифицираното тело. 

 
3. EC испитување на тип (Модул " B ") 

 
Член 16 

EC испитување на тип (Модул "B") е дел од постап-
ката со која нотифицираното тело за оцена на сообраз-
ност утврдува и потврдува дека репрезентативниот 
примерок од производството е во согласност со одред-
бите на техничкиот пропис што се однесуваат на при-
мерокот. 

 
Член 17 

Барањето за EC испитување на тип треба да биде 
поднесено од страна на производителот или од негови-
от овластен претставник со седиште во Европската 
унија до нотифицирано тело за оцена на сообразност 
по негов избор. 

Барањето од став 1 на овој член  треба да содржи: 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, а ако барањето го поднесува неговиот 
овластениот претставник со седиште во Европската 
унија, тогаш  неговото име, презиме и адреса или назив 
и седиште, 

- писмена изјава дека истото барање не е поднесено 
до ниедно друго нотифицирано тело за оцена на соо-
бразност, 

- техничка документација наведена во член 18 од 
оваа уредба. 

Барателот треба да обезбеди на располагање на но-
тифицираното тело за оцена на сообразност репрезен-
тативен примерок од производството кое се разгледува, 
(во натамошниот текст: „тип“), при што нотифицира-
ното тело може да побара и други примероци ако е тоа 
потребно за тест-програмата. 

 
Член 18 

Техничката документација треба да обезбеди оцена 
на сообразноста на производот со барањата утврдени 
со техничкиот пропис.  

Доколку е потребно за да се оцени сообразноста, 
техничката документација од став 1 на овој член  треба 
да го опфати проектирањето, производството и работа-
та на производот. 

 
Член 19 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност при 
EC испитување на тип треба: 

1. да ја испита техничката документација, да потвр-
ди дека типот бил произведен во согласност со истата 
и да изврши идентификација на елементите што се 
проектирани во согласност со релевантните одредби на 
стандардите, како и на тие што се проектирани без 
примена на одредбите од тие стандарди; 

2. да изврши или да има извршено соодветни испи-
тувања и потребни тестови за да провери дали решени-
јата усвоени од производителот се во согласност со су-
штествените барања утврдени со техничкиот пропис, 
таму каде што стандардите не се примениле; 

3. да изврши или да има извршено соодветни испи-
тувања и потребни тестови за да провери дали таму ка-
де што производителот избрал да примени релевантни 
стандарди истите биле применети; 

4. да се согласи со барателот за локацијата каде што 
ќе се извршат испитувањата и потребните тестови. 

Член 20 
Кога типот ги задоволува одредбите што се однесу-

ваат на него од техничкиот пропис, тогаш нотифицира-
ното тело за оцена на сообразност треба на барателот 
да му издаде EC серификат за испитување на тип. 

 EC сертификатот од став 1 на овој член, треба да го 
содржи името, презимето и адресата или називот и се-
диштето на производителот, заклучоците од испитува-
њето, условите за негово важење и потребните подато-
ци за идентификација на одобрениот тип. 

Кон EC сертификатот од став 1 на овој член треба 
да се приложат релевантните делови од техничката до-
кументација и копија од тоа треба да чува нотифицира-
ното тело за оцена на сообразност. 

Ако нотифицираното тело за оцена на сообразност 
одбие да издаде EC сертификат за испитување на тип, 
тогаш нотифицираното тело треба на производителот 
да му даде детално објаснување за одбивањето.  

Во случај на одбивање за издавање на EC сертифи-
кат за испитување на тип, производителот може да 
приговори до нотифицираното тело за оцена на соо-
бразност. 

 
Член 21 

Барателот треба да го извести нотифицираното тело 
за оцена на сообразност што ја поседува техничката до-
кументација во врска со EC сертификатот за испитува-
ње на тип за сите модификации на одобрениот  произ-
вод, а кои можат да бидат предмет на дополнително 
одобрување таму каде што тие влијаат врз сообразно-
ста со суштествените барања или со предвидените ус-
лови за употреба на производот.  

Дополнителното одобрение од став 1 на овој член 
треба да биде дадено во форма на дополнување на ори-
гиналниот EC сертификат за испитување на тип. 

 
Член 22 

Секое нотифицирано тело за оцена на сообразност 
треба да ги информира и другите нотифицирани тела 
за релевантни информации во врска со: 

- издадени EC сертификати за испитување на тип и 
- повлечени EC сертификати за испитување на тип. 
 

Член 23 
Нотифицираните тело за оцена на сообразност мо-

жат да добијат копии од EC сертификатите за испиту-
вање на тип и/или нивните дополнувања, како и да им 
бидат достапни и прилозите кон EC сертификатите.  

 
Член 24 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да ја чува 
техничката документација заедно со  копии од EC сер-
тификатите за испитување на тип и нивни дополнува-
ња најмалку 10 години откако е  произведен последни-
от производ.  

Во случај кога ниту производителот, ниту неговиот 
овластен претставник немаат седиште во Европската 
унија, тогаш техничката дoкументација ја чува на рас-
полагање, физичкото или правното лице што го пушта 
производот на пазарот на Европската унија. 

 
4. Сообразност со тип (Модул " C ")  

Член 25 
Сообразност со тип (Модул "C") e дел од постапка-

та со која производителот или неговиот овластен прет-
ставник со седиште во Европската унија гарантира и 
изјавува дека производите се во сообразност со типот 
опишан во EC сертификатот за испитување на тип и 
дека ги задоволуваат барањата што се однесуваат на 
нив утврдени со техничкиот пропис. 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да стави CE 
ознака на секој производ и да изготви писмена изјава 
за сообразност. 
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Член 26 
Производителот треба да ги превземе сите потреб-

ни мерки за да осигури дека производствениот процес 
гарантира сообразност на произведените производи со 
типот онака како што е опишан во EC сертификатот за 
испитување на тип и со барањата што се однесуваат на 
нив утврдени со техничкиот пропис. 

 
Член 27 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да чува ко-
пија на изјавата за сообразност најмалку 10 години 
откако е  произведен последниот производ.  

Во случај кога ниту производителот, ниту неговиот 
овластен претставник немаат седиште во Европската 
унија, тогаш техничката дoкументација ја чува на рас-
полагање, физичкото или правното лице што го пушта 
производот на пазарот на Европската унија. 

 
Член 28 

Покрај постапката од членовите 25, 26 и 27 на оваа 
уредба, Модулот "C" може да се состои и од следниве 
дополнителни барања:  

- за секој произведен производ треба да бидат извр-
шени еден или повеќе тестови на еден или повеќе спе-
цифични аспекти на производот од страна на произво-
дителот или во негово име и за негова сметка. Тестови-
те ги врши нотифицирано тело за оцена на сообразност 
избрано од страна на производителот. 

- врз основа на одобрување од нотифицираното тело 
за оцена на сообразност, за време на производниот про-
цес од страна на производителот треба да се поставува  
идентификациониот број на нотифицираното тело. 

или:  
- нотифицираното тело за оцена на сообразност из-

брано од страна на производителот треба да изврши 
или да обезбеди вршење на проверки на производот во 
неочекувани интервали. Соодветен примерок од конеч-
ните производи кој ќе биде земен на лице место од 
страна на нотифицираното тело за оцена на сообраз-
ност треба да биде испитан и да се направат соодветни 
тестови согласно релевантниот(ите) стандард(и), или 
еквивалентни тестови, заради проверување на сообраз-
носта на производот со релеватните барања од технич-
киот пропис. 

- во случаите кога еден или повеќе од испитаните 
производи не се во сообразност, нотифицираното тело 
за оцена на сообразност треба да превземе соодветни 
мерки. 

- проверката на производот треба да ги опфати 
следниве аспекти:  

1. статистичкиот метод кој ќе биде применет,  
2. планот за земање примероци со своите оператив-

ни карактеристики, итн. 
- врз основа на одобрување од нотифицираното тело 

за оцена на сообразност, за време на производниот про-
цес од страна на производителот треба да се поставува  
идентификациониот број на нотифицираното тело.   

 
5. Oбезбедување на квалитет во производството 

(Модул " D ") 
 

Член 29 
Обезбедување на квалитет во производството (мо-

дул "D") e постапка со која производителот, кој ги ис-
полнува обврските утврдени во член 30 од оваа уредба, 
гарантира и изјавува дека производите се во сообраз-
ност со типот опишан во EC сертификатот за испитува-
ње на тип и дека ги задоволуваат барањата што се од-
несуваат на нив утврдени со техничкиот пропис. 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да стави CE 
ознака на секој производ и да изготви писмена изјава 
за сообразност. 

CE ознаката од став 2 на овој член треба да биде при-
дружена со идентификациски знак на нотифицираното те-
ло за оцена на сообразност кое го врши  EC мониторингот 
согласно членовите од 35 до 38 на оваа уредба. 

 
Член 30 

Производителот треба да применува одобрен си-
стем за квалитет на производство, завршна производна 
инспекција и тестирање согласно членовите од 31 до 
34 на оваа уредба и да подлежи на мониторинг соглас-
но членовите од 35 до 38 на оваа уредба. 

 
5. 1. Систем за квалитет 

 
Член 31 

Производителот треба да поднесе барање за оценка 
на својот систем за квалитет до нотифицирано тело за 
оцена на сообразност по негов избор. 

Барањето од став 1 на овој член  треба да ги содржи: 
- сите релевантни информации за одредената кате-

горија на производи,  
- документацијата во врска со системот за квалитет, 
- техничката документација за одобрениот тип и ко-

пија од EC сертификатот за испитување на тип, ако е 
можно. 

 
Член 32 

Системот за квалитет треба да обезбеди сообраз-
ност на производите со типот опишан во EC сертифи-
катот за испитување на тип и со барањата што се одне-
суваат на нив утврдени со техничкиот пропис. 

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на  
производителот, треба да бидат документирани на си-
стематски и правилен начин во форма на писмени по-
литики, постапки и упатства. Документацијата на си-
стемот за квалитет треба да овозможи конзистентна 
интерпретација на програмите за квалитет, плановите, 
упатствата за работа и евиденцијата. 

Документацијата на системот за квалитет од став 2 на 
овој член треба да содржи, особено, соодветен опис на: 

- целите за квалитет и организационата структура, 
одговорностите и овластувањата на раководните орга-
ни во однос на квалитетот на производот, 

- производството, контролата на квалитетот и тех-
никите за обезбедување на квалитет, процесите и си-
стематските активности што се применуваат,  

- испитувањата и тестовите што ќе се вршат пред, 
за време, и по производството, како и зачестеноста со 
која ќе се вршат, 

- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите 
од инспекцијата и податоците од тестови, податоците 
за калибрацијата, извештаите во врска со квалификаци-
ите на персоналот, итн.,  

- средствата за мониторинг на постигнувањето на 
бараниот квалитет на производот и ефективното функ-
ционирање на системот за квалитет. 

 
Член 33 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност тре-
ба да изврши оцена на системот за квалитет за да утвр-
ди дали тој ги задоволува барањата утврдени во член 
32 од оваа уредба.  

Елементите од системот за квалитет кои се во сог-
ласност со релевантните хармонизирани стандарди се 
смета дека се во согласност и со соодветните барања 
утврдени во член 32 од оваа уредба. 

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден член 
со искуство во оцена на технологијата на производство. 
Постапката за евалуација треба да вклучува посета зара-
ди инспекција на објектите на производителот. 

Производителот треба да биде известен за донесе-
ната одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука за оцената.  
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Член 34 
Производителот треба да преземе активности за ис-

полнување на обврските кои произлегуваат од одобре-
ниот систем за квалитет и истиот да го одржува на за-
доволително и ефикасно ниво. 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да го изве-
сти нотифицираното тело за оцена на сообразност кое 
го одобрило системот за квалитет, за секое планирано 
менување на системот за квалитет. 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба 
да изврши евалуација на предложените промени и да од-
лучи дали изменетиот и дополнет систем за квалитет и 
понатаму ги задоволува барањата утврдени во член 32 
од оваа уредба или дали е потребна повторна оцена. 

Производителот треба да биде известен за донесе-
ната одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука за оцената. 

 
5. 2. Надзор за кој е одговорно нотифицираното тело 

за оцена на сообразност 
 

Член 35 
Целта на надзорот е да осигури дека производите-

лот исправно ги извршува обврските што произлегува-
ат од одобрениот систем за квалитет. 

 
Член 36 

Производителот треба да му дозволи на нотифици-
раното тело за оцена на сообразност пристап за да из-
врши инспекција до локациите за производство, за инс-
пекција, за тестирање и за складирање, како и да му ги 
обезбеди сите потребни информации,  а особено: 

- документацијата за системот за квалитет, 
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите 

за инспекцијата и податоците од тестирања, податоци-
те за калибрацијата, извештаите за квалификациите  на 
персоналот, итн. 

 
Член 37 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност тре-
ба да врши периодични оценувања за да се осигура де-
ка производителот го одржува и го применува систе-
мот за квалитет и треба да му достави извештај од оце-
нувањето на производителот.  

 
Член 38 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност мо-
же да изврши неочекувани посети кај производителот.  

За време на неочекуваните посети, а доколку е по-
требно, нотифицираното тело за оцена на сообразност 
може да врши или да обезбеди вршење на тестови за 
потврдување дека системот за квалитет функционира 
правилно. 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност на 
производителот треба да му достави извештај за извр-
шената посета, а доколку е  извршено тестирање и из-
вештај од тестот. 

 
5. 3. Чување на документација и доставување  

на информации 
 

Член 39 
Производителот треба најмалку 10 години откако е 

произведен последниот производ, да ги чува на распо-
лагање за надлежните државни органи: 

- документацијата наведена во член 31 став 2 алине-
ја 2 од оваа уредба;  

- промените наведени во член 34 став 2 од оваа 
уредба; 

- одлуките и извештаите од нотифицираното тело за 
оцена на сообразност што се наведени во членовите 34 
став 4, 37 и 38 од оваа уредба. 

Член 40 
Секое нотифицирано тело за оцена на сообразност 

треба да дава и на другите нотифицирани тела реле-
вантни информации во врска со: 

- издадените одобренија за систем за квалитет и 
- повлечените одобренија за систем за квалитет. 
 

6. Oбезбедување на квалитет на производот  
(Модул "E") 

 
Член 41 

Обезбедување на квалитет на производот (модул 
"E") е постапката со која производителот, кој ги испол-
нува обврските утврдени во член 42 од оваа уредба, га-
рантира и изјавува дека производите се во сообразност 
со типот опишан во EC сертификатот за испитување на 
тип и дека ги задоволуваат барањата што се однесуваат 
на нив утврдени со техничкиот пропис.  

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да стави CE 
ознака на секој производ и да изготви писмена изјава 
за сообразност. 

CE ознаката од став 2 на овој член треба да биде 
придружена со идентификациски знак на нотифицира-
ното тело за оцена на сообразност кое го врши  надзо-
рот согласно членовите од 47 до 50 на оваа уредба. 

 
Член 42 

Производителот треба да применува одобрен си-
стем за квалитет на завршна производна инспекција и 
на тестирање согласно членовите од 43 до 46 на оваа 
уредба и да подлежи на надзор согласно членовите од 
47 до 50 на оваа уредба. 

 
6. 1. Систем за квалитет 

 
Член 43 

Производителот треба да поднесе барање за оценка 
на својот систем за квалитет на производите до ноти-
фицирано тело за оцена на сообразност по негов избор. 

Барањето од став 1 на овој член  треба да ги содржи: 
- сите релевантни информации за одредената кате-

горија на производи,  
- документацијата во врска со системот за квалитет, 
- техничката документација за одобрениот тип и ко-

пија од EC сертификатот за испитување на тип, ако е 
можно.  

Член 44 
Според системот за квалитет, секој производ треба 

да биде испитан и да се спроведат соодветни тестови 
согласно релевантниот(ите) стандард(и), или еквива-
лентни тестови, со цел да се осигури неговата сообраз-
ност со релеватните барања од техничкиот пропис. 

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на  
производителот, треба да бидат документирани на си-
стематски и правилен начин во форма на писмени по-
литики, постапки и упатства. Документацијата на си-
стемот за квалитет треба да обезбеди заедничко разби-
рање на програмите за квалитет, плановите, упатствата 
за работа и евиденцијата. 

Документацијата на системот за квалитет од став 2 на 
овој член треба да содржи, особено, соодветен опис на: 

- целите за квалитет и организационата структура, 
одговорностите и овластувањата на раководните орга-
ни во однос на квалитетот на производот, 

- испитувањата и тестовите што треба да се извр-
шат после производството,  

- средствата за мониторинг на ефективното функци-
онирање на системот за квалитет, 

- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите 
од инспекцијата  и податоците од тестови, податоците 
за калибрацијата, извештаите во врска со квалификаци-
ите на персоналот, итн. 
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Член 45 
Нотифицираното тело за оцена на сообразност тре-

ба да изврши оцена на системот за квалитет за да утвр-
ди дали тој ги задоволува барањата утврдени во член 
44 од оваа уредба.  

Елементите од системот за квалитет кои се во сог-
ласност со релевантните хармонизирани стандарди се 
смета дека се во согласност и со соодветните барања 
утврдени во член 44 од оваа уредба. 

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден 
член со искуство во оцена на технологијата на произ-
водство. Постапката за оцена треба да вклучува посета 
заради оценување на објектите на производителот. 

Производителот треба да биде известен за донесе-
ната одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука за оцената.  

 
Член 46 

Производителот треба да преземе активности за ис-
полнување на обврските кои произлегуваат од одобре-
ниот систем за квалитет и истиот да го одржува на за-
доволително и ефикасно ниво. 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да го изве-
сти нотифицираното тело за оцена на сообразност кое 
го одобрило системот за квалитет, за секое планирано 
менување на системот за квалитет. 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност тре-
ба да изврши евалуација на предложените промени и 
да одлучи дали променетиот систем за квалитет и по-
натаму ги задоволува барањата утврдени во член 44 од 
оваа уредба или дали е потребна повторна оцена. 

Производителот треба да биде известен за донесе-
ната одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука за оцената. 

 
6. 2. Надзор за кој е одговорно нотифицираното тело 

за оцена на сообразност 
 

Член 47 
Целта на надзорот е да осигури дека производите-

лот исправно ги извршува обврските што произлегува-
ат од одобрениот систем за квалитет. 

 
Член 48 

Производителот треба да му дозволи на нотифици-
раното тело за оцена на сообразност пристап за да из-
врши инспекција до локациите за инспекција, за тести-
рање и за складирање, како и да му ги обезбеди сите 
потребни информации, а особено: 

- документацијата за системот за квалитет, 
- техничка документација, 
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите 

за инспекцијата и податоците од тестирања, податоци-
те за калибрацијата, извештаите за квалификациите  на 
персоналот, итн. 

 
Член 49 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност тре-
ба да врши периодични оценувања за да се осигура де-
ка производителот го одржува и го применува систе-
мот за квалитет и треба да му достави извештај од оце-
нувањето на производителот.  

 
Член 50 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност мо-
же да изврши неочекувани посети кај производителот.  

За време на неочекуваните посети, а доколку е по-
требно, нотифицираното тело за оцена на сообразност 
може да врши или да обезбеди вршење на тестови за 
потврдување дека системот за квалитет функционира 
правилно. 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност на 
производителот треба да му достави извештај за извр-
шената посета, а доколку е  извршено тестирање и из-
вештај од тестот. 

6. 3. Чување на документација и доставување  
на информации  

Член 51 
Производителот треба најмалку 10 години откако е 

произведен последниот производ, да ги чува на распо-
лагање за надлежните државни органи: 

- документацијата наведена во член 43 став 2 алине-
ја 3 од оваа уредба;  

- промените наведени во член 46 став 2 од оваа 
уредба; 

- одлуките и извештаите од нотифицираното тело за 
оцена на сообразност што се наведени во членовите 46 
став 4, 49 и 50 од оваа уредба. 

 
Член 52 

Секое нотифицирано тело за оцена на сообразност 
треба да дава и на другите нотифицирани тела реле-
вантни информации во врска со: 

- издадените одобренија за систем за квалитет и 
- повлечените одобренија за систем за квалитет. 
 

7. Верификација на производ (Модул "F")  
Член 53 

Верификација на производ (модул " F ") е постапка 
со која производителот или неговиот овластен прет-
ставник со седиште во Европската унија, проверува и 
потврдува дека производите кои подлежат на постапка-
та утврдена во член 55 од оваа уредба се во сообраз-
ност со типот кој е опишан во EC сертификатот за ис-
питување на тип и дека ги задоволуваат барањата што 
се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.  

 
Член 54 

Производителот треба да ги преземе сите мерки што 
се потребни за да производниот процес обезбедува соо-
бразност  на производите со типот кој е опишан во EC 
сертификатот за испитување на тип и со барањата што 
се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.  

Производителот треба да стави CE ознака на секој 
производ и да изготви писмена изјава за сообразност. 

 
Член 55 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност тре-
ба да изврши соодветни испитувања и тестови со цел 
да се провери сообразноста на производот со барањата 
утврдени со техничкиот пропис, преку испитување и 
тестирање на секој производ во согласност со одредби-
те на членовите од 56 до 58 од оваа уредба, или преку 
статистичко испитување и тестирање на производите, 
во согласност со одредбите на членовите од 59 до 63  
од оваа уредба, по  избор на производителот.  

 Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија, треба да чува ко-
пија од изјавата за сообразност најмалку 10 години 
откако е  произведен последниот производ. 

 
7.1. Верификација со испитување и тестирање  

на секој производ 
 

Член 56 
Сите производи треба да бидат посебно испитани и 

при тоа треба да им бидат извршени соодветни тесто-
ви, како што е утврдено во релевантниот(ите) стан-
дард(и) или еквивалентни тестови, со цел да се потврди 
дека тие производи се во сообразност со типот кој е 
опишан во EC сертификатот за испитување на тип и со 
барањата што се однесуваат на нив утврдени со тех-
ничкиот пропис. 

 
Член 57 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност тре-
ба да го стави својот идентификациски знак или да го 
има ставено на секој одобрен производ и да изготви 
писмен сертификат за сообразност во врска со изврше-
ните тестови. 
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Член 58 
Производителот или неговиот овластен претстав-

ник со седиште во Европската унија треба да осигура 
сертификатите за сообразност издадени од страна на 
нотифицираното тело за оцена на сообразност да се до-
стапни доколку се побараат. 

 
7.2. Статистичка верификација 

 
Член 59 

Производителот треба да ги презентира неговите 
производи во форма на хомогени групи и треба да ги 
превземе сите потребни мерки за да производниот про-
цес осигура хомогеност на секоја произведена група. 

 
Член 60 

Сите производи треба да бидат достапни за верифи-
кација во форма на хомогени групи, при што од секоја 
група треба да се извади случаен примерок.  

Секој примерок на производите треба да биде по-
себно испитан и да му бидат извршени соодветни те-
стови како што е утврдено во релевантниот(ите) стан-
дард(и) или еквивалентни тестови, со цел да се потврди 
нивната сообразност со барањата што се однесуваат на 
нив утврдени со техничкиот пропис и да се одреди да-
ли групата е прифатена или одбиена. 

 
Член 61 

Статистичката постапка треба да ги користи след-
ниве елементи: 

- статистички метод, 
- план за избраниот примерок со неговите функцио-

нални особености итн. 
 

Член 62 
Во случај групите да се прифатени, нотифицирано-

то тело за оцена на сообразност треба да го стави сво-
јот идентификациски знак или да го има ставено на се-
кој производ и да изготви писмен сертификат за соо-
бразност во врска со извршените тестови. 

Сите производи од групата можат да бидат пуште-
ни на пазарот, освен примероците на производите кај 
кои е утврдена несообразност. 

Ако групата е одбиена, од страна на нотифицирано-
то тело за оцена на сообразност или од надлежните др-
жавни органи треба да бидат превземени соодветни 
мерки, таа група да не биде пуштена на пазарот. Во 
случај на често одбивање на групите, од страна на но-
тифицираното тело за оцена на сообразност може да се 
суспендира статистичката верификација. 

Врз основа на одобрување од нотифицираното тело 
за оцена на сообразност, производителот може во текот 
на производствениот процес да го постави идентифика-
цискиот знак на нотифицираното тело. 

 
Член 63 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да осигура 
сертификатите за сообразност издадени од страна на 
нотифицираното тело за оцена на сообразност да се до-
стапни доколку се побараат. 

 
8. Верификација на единица (Модул "G") 

 
Член 64 

Верификација на единица (модул "G") е постапка 
со која производителот гарантира и изјавува дека про-
изводот за кој бил издаден сертификат согласно член 
65 од оваа уредба е во сообразност со барањата што се 
однесуваат на него утврдени со техничкиот пропис.  

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да стави CE 
ознака на производот и да изготви писмена изјава за 
сообразност. 

Член 65 
Нотифицираното тело за оцена на сообразност тре-

ба да го испита поединечниот производ и при тоа треба 
да бидат извршени соодветни тестови, како што е утвр-
дено во релевантниот(ите) стандард(и) или еквивалент-
ни тестови, со цел да се потврди неговата сообразност 
со релеватните барања утврдени со техничкиот пропис. 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба 
да го стави својот идентификациски број или да го има 
ставено на одобрениот производ и да изготви писмен сер-
тификат за сообразност во врска со извршените тестови. 

 
Член 66 

Целта на техничката документација е да овозможи 
оценување на сообразноста на производот со барањата 
утврдени со техничкиот пропис, како и разбирање на 
проектот, производството и работата на производот. 

 
9. Целосно обезбедување квалитет (Модул "H") 
 

Член 67 
Целосно обезбедување квалитет (модул "H") е постап-

ка со која производителот, кој ги исполнува обврските 
утврдени во член 68 од оваа уредба, гарантира и изјавува 
дека производите ги задоволуваат барањата што се одне-
суваат на нив утврдени со техничкиот пропис. 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да стави CE 
ознака на секој производ и да изготви писмена изјава 
за сообразност. 

CE ознаката од став 2 на овој член треба да биде 
придружена со идентификациски знак на нотифицира-
ното тело за оцена на сообразност кое го врши надзо-
рот согласно членовите од 73 до 76 на оваа уредба. 

 
Член 68 

Производителот треба да применува одобрен си-
стем за квалитет за проектирање, производство, заврш-
на производна инспекција и тестирање согласно члено-
вите од 69 до 72 на оваа уредба и да подлежи на надзор 
согласно членовите од 73 до 76 на оваа уредба. 

 
9. 1. Систем за квалитет  

Член 69 
Производителот треба да поднесе барање за оценка 

на својот систем за квалитет до нотифицирано тело за 
оцена на сообразност. 

Барањето од став 1 на овој член  треба да ги содржи: 
- сите релевантни информации за одредената кате-

горија на производи,  
- документацијата во врска со системот за квалитет. 

 
Член 70 

Системот за квалитет треба да  обезбеди сообраз-
ност  на производите со барањата што се однесуваат на 
нив утврдени со техничкиот пропис. 

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на  
производителот, треба да бидат документирани на си-
стематски и правилен начин во форма на писмени по-
литики, постапки и упатства. Документацијата на си-
стемот за квалитет треба да обезбеди заедничко разби-
рање на политиките и постапките за квалитет, како што 
се програмите, плановите, упатствата за работа и еви-
денциите за квалитетот. 

Документацијата на системот за квалитет од став 2 на 
овој член треба да содржи, особено, соодветен опис на: 

- целите за квалитет и организационата структура, 
одговорностите и овластувањата на раководните орга-
ни во однос на проектот и квалитетот на производот, 

- техничките спецификации за дизајнот, вклучувај-
ќи ги и стандардите што ќе се применуваат, а каде што 
стандардите не се применети во целост, средствата што 
ќе се употребат за да се осигура дека ќе се исполнат су-
штествените барања што се однесуваат на производите 
утврдени со техничкиот пропис,  
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- техниките за контрола на проектот и за верифика-
ција на проектот, процесите и систематските активно-
сти што ќе се применуваат при проектирањето на про-
изводите, особено во однос на категоријата во која спа-
ѓаат тие производи, 

- соодветните техники на производство, контрола 
на квалитет и  за обезбедување квалитет, процесите и 
систематските активности што ќе се применуваат,  

- испитувањата и тестовите што ќе се вршат пред, 
за време на и по производството, како и зачестеноста 
со која ќе се вршат, 

- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите 
од инспекцијата и податоците од тестовите, податоците 
за калибрацијата, извештаите во врска со квалификаци-
ите на персоналот, итн., 

- средствата за следење на постигнувањето на бара-
ниот дизајн и квалитет на производот и ефeктивното 
функционирање на системот за квалитет. 

 
Член 71 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност тре-
ба да изврши оцена на системот за квалитет за да утвр-
ди дали тој ги задоволува барањата утврдени во член 
70 од оваа уредба.  

Елементите од системот за квалитет кои се во сог-
ласност со релевантните хармонизирани стандарди се 
смета дека се во согласност и со соодветните барања 
утврдени во член 70 од оваа уредба. 

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден член 
со искуство во оцена на технологијата на производство. 
Постапката за евалуација треба да вклучува посета зара-
ди оценување на објектите на производителот. 

Производителот треба да биде известен за донесе-
ната одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука за оцената.  

 
Член 72 

Производителот треба да преземе активности за ис-
полнување на обврските кои произлегуваат од одобре-
ниот систем за квалитет и да го одржува системот на 
правилен и ефикасен начин.  

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Европската унија треба да го изве-
сти нотифицираното тело за оцена на сообразност кое 
го одобрило системот за квалитет, за секое планирано 
менување на системот за квалитет. 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба 
да изврши евалуација на предложените промени и да од-
лучи дали изменетиот и дополнет систем за квалитет и 
понатаму ги задоволува барањата утврдени во член 70 
од оваа уредба или дали е потребна повторна оцена. 

Производителот треба да биде известен за донесе-
ната одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука за оцената. 

 
9. 2. EC надзор за кој е одговорно нотифицираното 

тело за оцена на сообразност 
 

Член 73 
Целта на надзорот е да осигури дека производите-

лот исправно ги извршува обврските што произлегува-
ат од одобрениот систем за квалитет. 

 
Член 74 

Производителот треба да му дозволи на нотифицира-
ното тело за оцена на сообразност пристап за да изврши 
инспекција до локациите за проектирање, за производс-
тво, за инспекција, за тестирање и за складирање, како и 
да му ги обезбеди сите потребни информации, а особено: 

- документацијата за системот за квалитет, 
- евиденцијата за квалитет предвидени во делот за 

проектирање од системот за квалитет, како што се: ре-
зултатите од анализи, пресметки, тестови, итн., 

- евиденцијата за квалитет предвидени во делот за 
производство од системот за квалитет, како што се: из-
вештаи од инспекции и податоци од тестови, податоци 
за калибрации, извештаи во врска со квалификациите 
на персоналот кој е вклучен, итн. 

 
Член 75 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност тре-
ба да врши периодични оценувања за да се осигура де-
ка производителот го одржува и го применува систе-
мот за квалитет и треба да му достави извештај од оце-
нувањето на производителот.  

 
Член 76 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност мо-
же да изврши неочекувани посети кај производителот.  

За време на неочекуваните посети, а доколку е потреб-
но, нотифицираното тело за оцена на сообразност може 
да врши или да има извршено тестови за потврдување де-
ка системот за квалитет функционира правилно. 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност на 
производителот треба да му достави извештај за извр-
шената посета, а доколку е  извршено тестирање и из-
вештај од тестот. 

 
9. 3. Чување на документација и доставување  

на информации 
 

Член 77 
Производителот треба најмалку 10 години откако е 

произведен последниот производ, да ги чува на распо-
лагање за надлежните државни органи: 

- документацијата наведена во член 69 став 2 алине-
ја 2 од оваа уредба;  

- промените наведени во член 72 став 2 од оваа 
уредба; 

- одлуките и извештаите од нотифицираното тело за 
оцена на сообразност што се наведени во членовите 72 
став 4, 75 и 76 од оваа уредба. 

 
Член 78 

Секое нотифицирано тело за оцена на сообразност 
треба да дава и на другите нотифицирани тела реле-
вантни информации во врска со: 

- издадените одобренија за систем за квалитет и 
- повлечените одобренија за систем за квалитет. 

 
9. 4. Дополнителни барања: испитување на проект 

 
Член 79 

Производителот треба да поднесе барање за испи-
тување на проектот до едно нотифицирано тело за оце-
на на сообразност.  

 
Член 80 

Барањето треба да овозможи разбирање на прое-
ктот, производството и работата на производот и да 
овозможи оцена на сообразноста со барањата утврдени 
со техничкиот пропис. 

Барањето  од став 1 на овој член треба да вклучи: 
- спецификации за техничкиот дизајн, вклучувајќи 

ги и стандардите кои биле применети, 
- потребна придружна доказна евиденција за нивна-

та соодветност, особено таму каде што стандардите, не 
биле целосно применети и која треба да ги вклучи ре-
зултатите од тестовите што се извршени од соодветна 
лабораторија на производителот или во негово име и за 
негова сметка. 

 
Член 81 

Нотифицираното тело за оцена на сообразност тре-
ба да го испита барањето и таму каде што проектот ги 
исполнува одредбите од техничкиот пропис кои се од-
несуваат на него, издава EC сертификат за испитување 
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на проект на барателот. EC сертификатот треба да со-
држи заклучоци од испитувањето, условите за неговата 
важност, потребните податоци за идентификација на 
одобрениот проект и, ако е важно, опис на функциони-
рањето на производот. 

 
Член 82 

Барателот треба да го извести нотифицираното тело 
за оцена на сообразност што го издало EC сертифика-
тот за испитување на проект, за сите модификации на 
одобрениот проект. Модификациите на одобрениот 
проект треба да добијат дополнително одобрение од 
страна на нотифицираното тело за оцена на сообраз-
ност што го издало сертификатот за испитување на 
проект, таму каде што истите може да влијаат врз соо-
бразноста со суштествените барања утврдени со тех-
ничкиот пропис или со предвидените услови за употре-
ба на производот. Дополнителното одобрение треба да 
биде во форма на дополнување на оригиналниот EC 
сертификат за испитување на проект. 

 
Член 83 

Секое нотифицирано тело за оцена на сообразност 
треба да дава и на другите нотифицирани тела реле-
вантни информации во врска со: 

- издадените EC сертификати за испитување на про-
ект и неговите дополнувања, 

- повлечените EC одобренија за проект и неговите 
дополнувања. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 84 

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат од де-
нот на пристапување на Република Македонија во 
Европската унија, освен за производите за кои е склу-
чен соодветен протокол за оцена на сообразноста со кој 
се воспоставува слободно движење на производите ме-
ѓу Република Македонија и Европската унија, со денот 
на влегувањето во сила на соодветниот протокол. 

 
Член 85 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
  Бр. 19-5093/1                Претседател на Владата  

16 август 2007 година            на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1371. 

Врз основа на член 18 став 5 од Законот за безбед-
ност на производите ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 33/06 и 63/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16.08.2007 годи-
на донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО И ПО-
СТАПКАТА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ПРЕКУ СИСТЕМОТ   
ЗА БРЗО ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ 
КОИ ПРЕТСТАВУВААТ СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува содржината на известу-
вањето, како и постапката за известување преку систе-
мот за брзо информирање за производите кои претста-
вуваат сериозна опасност (во натамошниот текст: 
RAPEX). 

 
Член 2 

Со системот RAPEX се опфатени производите кои 
претставуваат сериозен ризик за здравјето и безбедно-
ста на потрошувачите, а кои се увезуваат или извезува-
ат од Република Македонија.  

Член 3 
Во случај на сериозна опасност, од страна на над-

лежните инспекциски органи до Министерството за 
економија се доставува известување кое особено ги со-
држи следните податоци: 

1. информација со која се овозможува производот 
да биде идентификуван; 

2. опис на соодветниот ризик и извештај за резулта-
тите од сите тестови/анализи и од нивните заклучоци 
кои се важни за оценување на степенот на ризик; 

3. природата и траењето на мерките или дејствијата 
кои се преземени или одлучени; 

4. изменување или укинување на мерките или дејс-
твијата кои се преземени или одлучени и  

5. информации за синџирите на набавка и дистри-
буирање на производите, особено за местата каде што 
се испраќаат производите.  
 

Член 4 
Во случај кога Министерството за економија е изве-

стено за сериозната опасност, надлежните инспекциски 
органи пред да одлучат да донесат мерки, го известува-
ат Министерството за економија во рок од 45 дена од 
денот на известувањето дали ја потврдуваат или ја про-
менуваат својата информација.   

Член 5 
Министерството за економија потврдува, во најкра-

ток можен рок, дали информацијата добиена преку 
RAPEX е во сообразност со прописите за безбедност на 
производите и може, кога смета за потребно како и за 
да ја оцени безбедноста на производот, да изврши 
истражување по своја сопствена иницијатива и да по-
бара од надлежните инспекциски органи, доколку се во 
состојба, да достават дополнителни информации.  

Член 6 
По добивање на известувањето, Министерството за 

економија бара од надлежните инспекциски органи, да 
го известат особено за: 

1. дали производот бил пуштен на пазарот во Ре-
публика Македонија; 

2. какви мерки, за предметниот производ, тие може 
да донесат во однос на нивните услови, наведувајќи ги 
причините, вклучително и секоја процена на ризик раз-
лична од другите или  секоја друга одредена околност, 
која ја оправдува нивната одлука, особено недостаток 
на дејство или на продолжување на дејството; 

3. секоја релевантна дополнителна информација, 
која тие ја добиле за дадениот ризик, вклучително и ре-
зултатите од сите извршени тестови или анализи.  

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија".  
      Бр. 19-5061/1                     Претседател на Владата  
16 август 2007 година           на Република Македонија, 

      Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

1372. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.07.2007 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на недвижни ствари, и тоа: 

1. Земјиште со површина од 80.000,00м2, лоцирано 
на КП бр.114, КО Визбегово, евидентирано во Поседо-
вен лист бр.224 издаден од Државниот завод за геодет-
ски работи-Одделение за премер и катастар-Скопје. 
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2. Земјиште со површина од 325.800,00м2, лоцирано 
на КП бр.119/6; бр.146/6; бр.147/1; бр. 148; бр.150/1; 
бр.150/4; бр.150/5; бр.152/1; бр.153/1; бр.153/2; бр.154/1; 
бр.166/2; бр.168/2, КО Злокуќани, евидентирано во Посе-
довен лист бр.32 издаден од Државниот завод за геодет-
ски работи-Одделение за премер и катастар-Скопје. 

3. Земјиште со површина од 48.000,00м2, лоцирано 
на КП бр.81, КО Штип-1, евидентирано во Поседовен 
лист бр.1028 издаден од Државниот завод за геодетски 
работи-Одделение за премер и катастар-Штип. 

Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат 
на трајно користење на Министерството за транспорт и 
врски.  

 
Член 2 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука со целокупната документација, ќе се из-
врши помеѓу Министерството за одбрана и Министерс-
твото за транспорт и врски.  

 
Член 3 

По извршениот прием  на недвижните ствари од 
член 1 на оваа одлука, Министерството за транспорт и 
врски, во соработка со Агенцијата за планирање на 
просторот на Република Македонија, да започне со по-
стапка за измена на Генералниот и Деталниот урбани-
стички план, како основ за започнување на постапка за 
јавно наддавање. 

При спроведувањето на оваа одлука да се земат во 
предвид обврските кои произлегуваат од Законот за 
служба во Армијата на Република Македонија за стан-
бено обезбедување на воените и цивилните лица на 
служба во Армијата на Република Македонија. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр.19-4366/1                       Претседател на Владата  

18 јули 2007 година                на Република Македонија,  
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 1373. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29.08.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се распределуваат средства од посе-
бен дел на Буџетот на Република Македонија за 2007 
година од Раздел 090.02 – Министерство за финансии – 
Функција на државата, потставка 461 – Субвенции за 
јавни претпријатија во износ од 324.000.000,00 денари. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распределу-
ваат и тоа: 

- ЈП Дојранско Езеро во износ од 60.485.289,00 де-
нари, 

- ЈП Гевгелиско-Валандовско Поле во износ од 
26.563.026,00 денари, 

- ЈП Македонски шуми во износ од 3.201.642,00 де-
нари, 

- ЈП Македонијапат во износ од 1.404.733,50 денари, 
- ЈП Македонска радио дифузија во износ од 

48.132.676,00 денари, 
- ЈП за стопанисување со спортски објекти во износ 

од 20.120.639,00 денари, 

- ЈП Македонски железници во износ од 
115.886.000,00 денари, 

- ЈП МРТВ во износ од 48.205.994,50 денари. 
Средствата од став 1 од овој член ќе се користат за 

подмирување на обврските кои ги имаат јавните прет-
пријатија спрема АД „Електростопанство на Македо-
нија“ – Скопје. 

 
Член 3 

Средствата од член 2 од оваа одлука Министерството 
за финансии ќе ги реализира по склучувањето на догово-
рите за асигнации меѓу Министерството за финансии, јав-
ните претпријатија од член 2 на оваа одлука и АД „Еле-
ктростопанство на Македонија“ и МЕПСО АД Скопје. 

 
Член 4 

Се задолжува Министерството за финансии да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 19-5197/1                Претседател на Владата 

29 август 2007 година           на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1374. 

Врз основа на член 99 од Законот за јавните наба-
вки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/2004 и 109/2005), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 16 август 2007 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменици на претседателот и членовите на Ко-

мисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Ре-
публика Македонија се именуваат: 

а) за заменик на претседателот 
- Маја Малахова; 
б) за заменици на членовите: 
- Пеце Јовевски, 
- Виолета Јанева, 
- Сали Ајдини, 
- Зоран Трајановски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 33-3590/2                Претседател на Владата 

16 август 2007 година           на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1375. 

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за акредита-
ција  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
54/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24 август 2007 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ИНСТИ-
ТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Институтот за акреди-
тација на Република Македонија бр. 02-285/2 од 23 
август 2007 година, со која Владимир Здравев е разре-
шен од функцијата директор на Институтот за акреди-
тација на Република Македонија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 33-5291/2                Претседател на Владата 

24 август 2007 година           на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1376. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.08.2007 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБО-
ТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
15/07, 26/07, 30/07 и 58/07), во членот 59, став 1 точка 
7, точката и запирката се бришат и се додаваат зборо-
вите: “и во спроведување на постапката за доделување 
концесии од оваа област“. 

 
Член 2 

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
        Бр. 19-2353/5           Претседател на Владата  
29 август 2007 година           на Република Македонија, 

      Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1377. 
Врз основа на член 20 став 1 точките 1, 2 и 6 од За-

конот за безбедност на производи (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 33/2006), министерот за 
економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА 

 
Член 1 

Во Правилникот за квалитетот на течните горива 
(“Службен весник на Република Македонија” бр 
88/2007, 91/2007 и 97/2007), во членот 4 по став (1) се 
додава нов став (2) кој гласи: 

“(2) На домашниот пазар може да се пушти и мото-
рен бензин со содржина на сулфур која не е поголема 
од 10 mg/kg или 10 ppm, односно ако граничните вред-
ности на одделните карактеристики се согласни со про-
пишаните во стандардот МКС ЕН 228:2007 кор.мк. 

Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 2 
Во членот 8 во ставовите (1) и (2) по зборовите:  

“МАЗУТ М-1” се додава зборот “НС.” 
 

Член 3 
Во членот 9 во ставовите (1) и (2) по зборовите: 

“МАЗУТ М-2” се додава  зборот “НС.”, а во табелата 
бројот ”2,0” се заменува со бројот “1,0” . 

Член 4 
Во членот 10 по став (1) се додава нов став (2) кој 

гласи:  
“(2) Моторниот бензин од член 4 став (2) од овој 

правилник, на продажните места на домашниот пазар 
треба да се означува со ознаката “ЕУРОСУПЕР БС” на 
која се додава нумерички знак на ИОБ.” 

Ставовите (2), (3), (4), стануваат ставови (3), (4) и (5). 
Во ставот (5) кој станува став (6) по зборовите: 

“МАЗУТ М-1” се додава зборот “НС.” 
Во ставот (6) кој станува став (7) по зборовите: 

“МАЗУТ М-2” се додава зборот “НС.” 
 

Член 6 
Во членот 23 во ставот (1) зборовите “1 јануари 

2009 година” се заменуваат со зборовите: “30 јуни 2008 
година”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“(2) До 31 декември 2007 година на домашниот па-

зар може да се пуштат и моторни бензини набавени и 
произведени со содржина на бензин и аромати според 
стандардите МКС Б.Х2.210 и МКС Б.Х2.220, а после 
тој рок можат да се пуштат само моторни бензини спо-
ред граничните вредности за квалитативните својства 
на моторните бензини согласно овој правилник.” 

Ставот (3) се брише. 
Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: “31 де-

кември 2009 година” се заменуваат со зборовите: “30 
јуни 2008 година”. 

Ставот (5) станува  став (4).  
Ставот  (6) се брише. 
Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6) и (7). 
Во ставот (10) кој станува став (8) по зборот 

“октанскиот” се додава зборот “број”, а зборот “мотор-
ниот” се заменува со зборот “моторен”.  

Ставовите (11) и (12) стануваат ставови (9) и (10). 
По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи: 
“По периодот утврден во ставовите (7), (8), (9) и 

(10) од овој член не е дозволено да се пуштат на до-
машниот пазар течните горива утврдени со ставовите 
(7), (8), (9) и (10) од овој член“. 

  
Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
      Бр. 12-3937/13 
30 август 2007 година                         Министер, 

      Скопје                               Вера Рафајловска, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

1378. 
Врз основа на член 14 став (1) точка а) и став (2) од 

Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 
55/07), министерот за правда, на ден 20.08.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА НОТАРСКАТА СЛУЖБА 
 
1. На нотарот Јонус Мифтар Мемедоски му преста-

нува нотарската служба поради смрт. 
2. Решението влегува во сила со денот на донесува-

њето. 
 
Бр. 08-5135/2  

20 август 2007 година              Министер за правда, 
           Скопје                        Михајло Маневски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1379. 

Врз основа на член 9 и 27 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност на седницата одржана на 08.08.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА  
1. На Трговското друштво за осигурување Макош-

пед осигурување АД Скопје се дава одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност по пат на при-
ватна понуда – трета емисија на 1.025 обични акции во 
износ од 524.072,25 евра односно 32.064.889 денари по 
средниот курс на НБРМ на денот пред донесувањето 
на одлуката за трета емисија на акции. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1489/8 од 
31.05.2007 година за издавање трета емисија на акции и 
Одлуката бр. 02-1489/7 од 31.05.2007 година за зголе-
мување на основната главнина на друштвото со средс-
тва на друштвото. 

3. Рокот за реализација на емисијата на акции од 
точка 1 на ова решение изнесува 15 календарски дена 
од конечноста на ова решение. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реа-
лизацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во Трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од три работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во тр-
говскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. 07-1985/4          Комисија за хартии од вредност 
8 август 2007 година                   Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1380. 

Врз основа на член 9 и 27 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност на седницата одржана на 08.08.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА  
1. На НЛБ Тутунска банка АД Скопје се дава одо-

брение за издавање на долгорочни хартии од вредност 
по пат на приватна понуда – тринаесетта емисија на 
91.755 обични акции во вкупен износ на емисијата од 
734.040.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-281/2/1 од 
29.06.2007 година за тринаесетта емисија на акции по 
пат на приватна понуда. 

3. Рокот за реализација на емисијата на акции од 
точка 1 на ова решение изнесува 15 календарски дена 
од конечноста на ова решение. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реа-
лизацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во Трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од три работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во тр-
говскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. 07-2045/4          Комисија за хартии од вредност 
8 август 2007 година                  Претседател, 
            Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1381. 

Врз основа на член 9 и 27 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност на седницата одржана на 08.08.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА  
1. На Македонска берза на хартии од вредност АД 

Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хар-
тии од вредност по пат на приватна понуда – трета емиси-
ја на 1.396 обични акции во износ од 847.511,60 евра од-
носно 51.845.759,50 денари, согласно Одлуката бр. 02-
1040/1 од 10.05.2007 година за зголемување на основната 
главнина на Македонска берза АД Скопје со средства на 
друштвото преку издавање на трета емисија на акции. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1040/1 од 
10.05.2007 година за зголемување на основната главни-
на на Македонска берза АД Скопје со средства на 
друштвото преку издавање на трета емисија на акции. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реа-
лизацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во Трговскиот регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде 
хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот 
за хартии од вредност во рок од три работни дена од 
денот на уписот на зголемувањето на основната 
главнина во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. 07-2040/4         Комисија за хартии од вредност 
8 август 2007 година                 Претседател, 
            Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1382. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 36/07), член 
28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 
32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(“Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 
8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина 
(“Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 03.09.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини              ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                       до 26,356 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        до 26,435 
- ЕУРОСУПЕР - 95            до 26,515 
- ЕУРОСУПЕР - 98            до 27,556 
   
б) Дизел гориво               ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)               до 28,277 
- Д-Е III                до 28,910    
 
в) Масло за горење                ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)            до 29,047 
   
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 (М)                до 18,435 
- М-2                 до 18,414 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

  
а) Моторни бензини          ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)         до 65,00 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)     до 61,50 
- ЕУРОСУПЕР – 95         до 62,00 
- ЕУРОСУПЕР – 98         до 63,00 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)            до 52,50 
- Д-Е III             до 53,00 
 
в) Масло за горење           ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)         до 42,50 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 (М)           до 22,402 
- М-2            до 22,378 
   
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 

точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пони-
ски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски 
(4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  табела и 
да изнесуваат: 

 
 НАФТЕН  
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ)    64,50 64,00 63,50 
БМБ-91 (БЕЗОЛО-
ВЕН РЕГУЛАР) 61,00 60,50 60,00 
ЕУРОСУПЕР - 95 61,50 61,00 60,50 
ЕУРОСУПЕР - 98 62,50 62,00 61,50 
Д - ДИЗЕЛ 52,00 51,50 51,00 
Д-Е III 52,50 52,00 51,50 
 Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО  42,00 41,50 41,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  
на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во 
земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини           ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)             0,150 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         0,080 
- ЕУРОСУПЕР – 95             0,080 
- ЕУРОСУПЕР – 98             0,080 
 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                 0,030 
- Д-Е III                 0,030 
 
в) Масло за горење            ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)               0,040 
 
г) Мазут                ден/кг 
- М-1 (М)                  0,050 
- М-2                  0,050 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини           ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)            24,879 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)             21,904 
- ЕУРОСУПЕР – 95            22,247 
- ЕУРОСУПЕР – 98            22,054 
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б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)               12,485 
- Д-Е III                12,275 
 
в) Масло за горење                ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                   3,230 
 
г) Мазут                     ден/кг 
- М-1 (М)                      0,100 
- М-2                      0,100 
  

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодде-
лен нафтен дериват од секоја  ценовна група изнесуваат: 

 

НАФТЕН  
ДЕРИВАТ 

Ед. 
мерка 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
МБ - 96 (ПРЕ-
МИУМ)       ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ - 91  
(БЕЗОЛОВЕН  
РЕГУЛАР) 

ден/лит 3,200  
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

ЕУРОСУПЕР - 95 ден/лит 3,200  
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

ЕУРОСУПЕР - 98 ден/лит 3,200  
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

Д - ДИЗЕЛ ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-Е III                      ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

МАЗУТ М - 1 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М - 2 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 04.09.2007 година. 

 
         Бр. 02-1327/1            Претседател, 
3 септември 2007 година        Славе Ивановски, с.р. 

       Скопје 
___________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1383. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006) и член 31 став 1 од Законот за за-
штита на потрошувачите при договори за потрошувачки 
кредити („Службен весник на РМ“ бр. 63/2007), Советот 
на Народната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НАД-
ЗОР НАД БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО ДО-
МЕНОТ НА ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа одлука се пропишува начинот и постап-

ката на вршење надзор на спроведувањето на Законот 
за заштита на потрошувачите при договори за потро-
шувачки кредити над давателите на потрошувачки кре-

дити над кои Народната банка на Република Македо-
нија (во понатамошниот текст: Народната банка) ги 
спроведува супервизијата и надзорот.  

Во оваа одлука, под даватели на потрошувачки кре-
дити над кои Народната банка ги спроведува суперви-
зијата и надзорот се сметаат банките и штедилниците 
кои имаат дозвола за основање и работење, издадена од 
гувернерот на Народната банка (во понатамошниот 
текст: даватели). 

2. Народната банка, врши надзор над давателите 
преку:  

- непосредна теренска контрола и 
- вонтеренско следење, со прибирање и анализи на 

извештаите и податоците  кои ги доставуваат даватели-
те, согласно со точките 5 и 6 од оваа одлука. 

Начинот и постапката на вршење непосредна терен-
ска контрола и вонтеренско следење на работењето на 
давателите, се определени со Законот за банките и со-
одветните подзаконски акти. 

3. Со надзорот од точка 2 од оваа одлука се утврду-
ва и оценува: 

- усогласеноста на работењето на давателот со 
одредбите од Законот за заштита на потрошувачите 
при договори за потрошувачки кредити и 

- примената на Одлуката за методологијата за прес-
метување на годишна стапка на вкупните трошоци.  

4. Народната банка може да спроведе и непосредна 
контрола на работењето на кредитните посредници на 
давателите.  

5. Давателот е должен, најдоцна до 31 март во те-
ковната година, да ја извести Народната банка за сите 
кредитни посредници на кои им дал писмено овласту-
вање за посредување со податоци за видот и обемот на 
активностите на секој од кредитните посредници во 
претходната календарска година. Известувањето се вр-
ши со доставување на Образецот КП, кој е составен 
дел на оваа одлука. 

На посебно барање на Народната банка, давателот е 
должен да достави Образец КП и за друг период разли-
чен од периодот од став 1 од оваа точка. 

6. Службата за внатрешна ревизија на давателот е 
должна најмалку еднаш годишно да врши ревизија на 
активностите на давателот со кредитните посредници и 
реализацијата на договорите за кредитно посредување. 
Извештајот од извршената ревизија треба да содржи 
најмалку податоци за видот и обемот на активностите 
на секој од кредитните посредници во периодот опфа-
тен со ревизијата.  

Давателот е должен до Народната банка да ги до-
стави извештаите од извршените ревизии од став 1 од 
оваа точка, во рок од 30 дена по извршената ревизија. 

 
II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
7. Одредбите на оваа одлука се применуваат и на 

филијалите на странски банки кои работат во Републи-
ка Македонија, согласно со Законот за банките. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 01.01.2008 година. 

 
О.бр. 02-15/VIII- 1/2007                Претседател                          
 29 август 2007 година       на Советот на Народната банка 
            Скопје                       на Република Македонија  
                                        Гувернер, 

                            м-р Петар Гошев, с.р. 
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1384. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006) и член 12 од Законот за заштита на 
потрошувачите при договори за потрошувачки кредити 
(„Службен весник на РМ“ бр. 63/2007), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа одлука се пропишува начинот на пресме-

тување на годишната стапка на вкупните трошоци (во 
понатамошниот текст: СВТ) на одобрените потрошу-
вачки кредити од страна на давател на потрошувачките 
кредити (во понатамошниот текст: давател). 

Давател е банка или друго трговско друштво и тр-
говец поединец кое во рамките на својата регистрирана 
дејност одобрува кредит или заем на потрошувачот. 

Целта на методологијата за пресметување на СВТ е 
да обезбеди единствен начин на пресметување на вкуп-
ните трошоци за кредит и споредување на стапките на 
вкупните трошоци при изборот на најповолни услови 
за користење потрошувачки кредит. 

2. СВТ е дисконтна стапка изразена на годишно ни-
во како однос на вкупните трошоци на кредитот и из-
носот на одобрениот кредит, со која дисконтираните 
парични текови по одобрениот кредит (одливи) се 
изедначуваат со  дисконтираните парични текови (при-
ливи), врз основа на сите обврски што се однесуваат на 
кредитот што треба да ги плати потрошувачот (отплата 
на главница и вкупни трошоци на кредитот).  

3. Вкупните трошоци на кредитот, во оваа одлука, 
се камати, провизии и други надоместоци кои потро-
шувачот треба да ги плати во корист на давателот, при 
одобрувањето и редовната отплата на кредитот.  

4. Паричните текови врз основа на потрошувачки 
кредит ги претставуваат сите уплати во корист на дава-
телот (приливи за давателот) и сите исплати во корист 
на потрошувачот (одливи за давателот), врз основа на 
договорот за потрошувачки кредит, кои треба да наста-
нат на одреден датум. Паричниот тек ги вклучува сите 
трансфери на парични средства помеѓу давателот на 
кредитот и потрошувачот, како и паричните трансфери 
со трети лица, доколку тие трансфери се директно по-
врзани со одобрувањето на кредитот, односно доколку 
се дел од условите за одобрување, користење или отп-
лата на кредитот (на пример, исплата на главница, нап-
лата на провизија за одобрување кредит, надомест за 
сервисирање кредитна партија, отплати и сл.).  

Под парични трансфери со трети лица, во оваа од-
лука, се подразбираат сите парични текови од и кон 
трети лица направени за сметка на потрошувачот (уп-
лата на ануитет од трето лице за сметка на потрошува-
чот, пренос на средствата од кредитот на трето лице за 
сметка на потрошувачот и сл.) 

5. Кога банка, односно штедилница-давател одо-
брува потрошувачки кредит обезбеден со паричен де-
позит, при пресметување на СВТ, банката, односно 
штедилницата е должна да го вклучи во пресметката и 
влијанието на дисконтираните парични приливи и од-
ливи врз основа на тој депозит.  

6. При дисконтирањето на паричните текови се 
применува вистинскиот (календарскиот) број на дено-
ви во месецот и 365/366 дена во годината.  

СВТ се искажува со две децимали, со заокружува-
ње на втората децимала. 
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II. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СВТ 
 
7. Методологијата за пресметување на СВТ опафаќа: 
- изработка на Преглед на паричните текови; 
- начин на пресметка на СВТ и 
- објавување и соопштување на СВТ и други пода-

тоци за потрошувачките кредити. 
8. СВТ се пресметува врз основа на условите на 

кредитирање кои постојат при склучувањето на дого-
ворот за потрошувачки кредит.  

За потребите на пресметувањето на СВТ се смета 
дека договорот за потрошувачки кредит е полноважен 
и дека давателот и потрошувачот ги исполнуваат свои-
те права и обврски од договорот на договорениот на-
чин и во договореното време.  

9. Во случај договорот за потрошувачки кредит да 
содржи одредби со кои се предвидува можност за про-
мена на каматната стапка, провизиите и другите надо-
местоци, при пресметувањето на СВТ ќе се смета дека 
до целосното исполнување на договорот, каматите и 
другите трошоци кои влегуваат во пресметката на СВТ 
се непроменети.  

10. Давателот не е должен да пресметува СВТ во 
кој било од случаите предвидени со Законот за заштита 
на потрошувачите при договори за потрошувачки кре-
дити.   

 
III. ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА  
ПОТРЕБИТЕ НА ПРЕСМЕТКА НА СВТ 

 
11. При засновањето на кредитниот однос, давате-

лот е должен да изработи Преглед на паричните текови 
со јасно искажана СВТ и да му го достави на потрошу-
вачот. Прегледот на паричните текови (Образец 1) 
претставува составен дел на кредитното досие на по-
трошувачот.  

Образецот 1 е составен дел на оваа одлука.  
12. Давателот е должен да обезбеди документ дека 

на потрошувачот му е доставен Преглед на паричните 
текови и дека е запознаен со условите од договорот за 
потрошувачки кредит, вклучувајќи ја и СВТ. Овој до-
кумент е составен дел на кредитното досие на потро-
шувачот. 

13. Прегледот на паричните текови се изработува 
врз основа на номиналната каматна стапка (основната 
каматна стапка без другите трошоци на потрошувачки-
от кредит) и под претпоставка за редовно извршување 
на сите трансакции (парични текови), предвидени со 
договорот за потрошувачки кредит.  

Давателот е должен, во Прегледот на паричните те-
кови, да ја наведе номиналната (основната) каматна 
стапка, со забелешка дали е фиксна или променлива. 
Доколку во договорот за потрошувачки кредит е опре-
делен периодот во кој каматната стапка ќе биде фиксна 
и периодот во кој таа ќе биде променлива, тие периоди 
задолжително се наведуваат во Прегледот на парични-
те текови. 

14. Девизните кредити (одобрени во девизи), во 
Прегледот на паричните текови, се искажуваат во валу-
тата во која се склучува договорот за кредит. 

Потрошувачките кредити со девизна клаузула, во 
Прегледот на паричните текови се искажуваат во дена-
ри, со примена на девизниот курс кој важи на денот на 
склучувањето на договорот за потрошувачки кредит, 
односно на денот на изготвувањето на Прегледот на 

паричните текови (Прегледот на паричните текови за 
потребите на пресметката на СВТ се изготвува на де-
нот на склучувањето на договорот). Применетиот деви-
зен курс задолжително се наведува во Прегледот на па-
ричните текови. 

Доколку давателот, согласно со договорот, користи 
повеќе курсеви при одобрувањето и наплатата (купо-
вен или продажен на банка, среден курс на НБРМ 
итн.), во Прегледот на паричните текови треба да се 
искажат сите користени курсеви кои важат на денот на 
изработката на Прегледот на паричните текови, со за-
белешка за што се користел секој од тие курсеви.  

По исклучок од став 2 на оваа точка, кредитите во 
денари со девизна клаузула можат да се искажуваат во 
девизи, доколку при исплатата и наплатата на кредитот 
се користи ист вид девизен курс (на пример, средниот 
курс на Народната банка).  

За пресметката на СВТ на кредитите во девизи, кај 
кои провизиите и надоместоците се пресметуваат и 
наплаќаат во денари, давателот треба да изврши нивно 
претворање во девизи со примена на средниот курс на 
Народната банка, кој важи на денот на изработката на 
Прегледот на паричните текови. 

15. Покрај она што е предвидено во оваа глава и во 
глава IV од оваа одлука, Прегледот на паричните теко-
ви треба да ги содржи и трошоците од точка 17 потточ-
ка ж, став 2 од оваа одлука, како и називот и адресата 
на давателот, висината на СВТ и датумот на кој е прес-
метана, печат на давателот и потпис на одговорното 
лице во давателот. 

 
IV. НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА НА СВТ 

 
16. СВТ се пресметува врз основа на Прегледот на 

паричните текови од точка 11 од оваа одлука. 
17. При пополнувањето на Прегледот на паричните 

текови од точка 16 од оваа одлука се применуваат 
следните правила: 

a) Во колоната бр. 1 „Реден број“, се внесува редни-
от број на датумот на кој треба да се случи одреден па-
ричен тек. Редниот број 0 (нула) го означува датумот 
на кој се извршува првиот паричен тек (наплата на про-
визија, одобрен кредит или сл.). Последниот реден број 
се однесува на датумот на кој треба да се изврши пос-
ледниот паричен тек;  

б) Во колоната бр. 2 „Датум на паричен тек“, се 
внесува датумот на кој треба да се изврши одреден па-
ричен тек. Заради правилна пресметка на СВТ,  кај кре-
дитите кои ќе се повлекуваат во транши, давателот тре-
ба да побара од комитентот да ги наведе планираните 
датуми на повлекување на траншите; 

в) Во колоната бр. 3 „Исплата на кредит“, се внесу-
ва износот на кредитот, односно делот на кредитот 
(траншата) кој треба да го исплати давателот, на дату-
мот наведен во колоната бр. 2;  

г) Во колоната бр. 4 „Други исплати“, се внесуваат 
можни други исплати кои давателот треба да ги извр-
ши врз основа на договорот за потрошувачки кредит, 
освен исплатите врз основа на паричниот депозит кој 
служи како обезбедување по кредитот - доколку дава-
телот е банка или штедилница; 

д) Во колоната бр. 5 „Ануитет“, се внесува износот 
на ануитетите кои потрошувачот е должен да ги уплати 
на соодветните датуми на достасување. Во Прегледот 
на паричните текови задолжително треба да се наведе 
од кои елементи се состои ануитетот; 



3 септември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 105 - Стр. 19 

t
d

 k 100
SVT

1NPT
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

ѓ) Во колоната бр. 6 „Отплата“, се внесува износот 
на главницата која е дел од соодветниот ануитет; 

e) Во колоната бр. 7 „Камата“, се внесува износот 
на каматата која е дел од соодветниот ануитет, како и 
износот на интеркаларната камата;  

ж) Во колоната бр. 8 „Други надоместоци“, се вне-
суваат сите други надоместоци, односно уплати кои 
потрошувачот треба да ги изврши врз основа на дого-
ворот за потрошувачки кредит. Како други уплати се 
сметаат сите уплати кои се директно поврзани со усло-
вите за користење на кредитот, а кои паѓаат на товар на 
потрошувачот и кои влегуваат во пресметката на СВТ, 
како што се: 

- провизија за обработка на барањето за кредит; 
- провизија за одобрување на кредитот; 
- провизија за администрирање на кредитот (воде-

ње, испраќање на извод и слично); 
- провизија за чување на инструментот за обезбеду-

вање (залог); 
- останати провизии и надоместоци кои се директно 

поврзани со кредитот, а кои се плаќаат во корист на да-
вателот. 

Во пресметката на СВТ не се вклучуваат:  
- трошоците поврзани со неисполнување или нена-

времено исполнување на обврските по договорот за по-
трошувачки кредит; 

- трошоците за трансфер на средства по кредитот 
(платен промет); 

- трошоците, освен куповната цена, што ги плаќа 
потрошувачот при купувањето на стоката или користе-
њето на услугата, без оглед на тоа дали плаќањето се 
врши во готовина или на кредит; 

- надоместоците за членарини и слични трошоци со 
кои е условено одобрувањето на кредитот; 

- трошоците за осигурување или гарантирање на 
кредитот, освен оние наменети за обезбедување на пла-
ќањето во случај на смрт, болест, инвалидност или не-
вработеност на потрошувачот во износ до или помал 
од износот на кредитот заедно со каматата и другите 
трошоци со кои се условува одобрувањето на кредитот; 

- трошоци за проценка на вредноста на инструмен-
тот за обезбедување; 

- нотарски услуги; 
- надоместоци за добивање разни уверенија, дозво-

ли, потврди и решенија од надлежни тела и органи; 
- останати трошоци. 
з) Во колоната бр. 9 „Состојба на кредитот“, се вне-

сува остатокот од кредитот кој треба да го врати потро-
шувачот, кој се добива кога состојбата на кредитот од 
претходниот датум (претходен ред од колона бр. 9) ќе 
се намали за износот на отплатениот дел од главницата 
(колона бр. 6) на конкретниот датум и ќе се зголеми за 
износот на исплатениот кредит (колона бр. 3) на кон-
кретниот датум;  

Сите износи во колоните од број 3 до број 9 се на-
ведуваат со позитивен предзнак, без разлика дали ста-
нува збор за паричен прилив или одлив. 

ѕ) Во колоната бр. 10 „Паричен тек“ врз основа на 
обезбедувањето (депозит), се внесуваат паричните те-
кови врз основа на паричниот депозит вложен од стра-
на на потрошувачот, кој се користи како обезбедување 
по кредитот одобрен од банка или штедилница: уплата 
и исплата на депозитот, камата по депозитот, можни 
трошоци поврзани со паричниот депозит и слично. 
Приливите се внесуваат со позитивен предзнак, а одли-
вите со негативен предзнак; 

и) Во колоната бр. 11 „Опис“, се внесува краток 
опис на паричниот тек на конкретниот датум; 

j) Колоната бр. 12 „Нето паричен тек“, претставува 
разлика помеѓу збирот од паричните приливи врз осно-
ва на вратена главница (колона бр. 6), наплатена кама-
та (колона бр. 7) и други уплати (колона бр. 8) и збирот 
од паричните одливи врз основа на исплатен кредит 
(колона бр. 3) и други исплати (колона бр. 4). Нето па-
ричниот тек може да биде со позитивен или негативен 
предзнак, при што позитивниот предзнак претставува 
нето-прилив на средства за давателот, додека негатив-
ниот предзнак означува нето-одлив на средства од да-
вателот на конкретниот датум;  

к) Во колоната бр. 13 „Дисконтиран нето паричен 
тек“, се внесува износот на дисконтираниот нето пари-
чен тек од колоната бр. 12. Дисконтирањето се врши со 
користење на СВТ, која се пресметува согласно со 
следната формула: 

 
                                                     , каде 
 
НПТК - нето паричен тек за датумот к (колона бр. 12); 
СВТ - стапка на вкупни трошоци, со која се врши ди-

сконтирање на нето паричните текови, при што збирот 
на дисконтираните парични текови се изедначува со ну-
ла. СВТ се смета тогаш кога останатите елементи од 
формулата се познати од договорот или на друг начин; 

t
d

- претставува број на денови од датумот 0 до дату-

мот к, изразен во години. 
СВТ претставува апроксимативно решение на след-

ната формула: 
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се добива како збир од следните три компоненти: 

- бројот на денови од нултиот датум до 31.12. во 
нултата година во однос на вкупниот број денови во 
годината на која припаѓа нултиот датум; 

- бројот на години од годината на нултиот датум до 
годината во која се наоѓа паричниот тек кој се дисконти-
ра (к), при што не се земаат предвид овие две години; 

- бројот на денови од 31.12. во претходната година 
(к - 1) до датумот на паричниот тек dat(k), во однос на 
бројот на денови во годината во која се наоѓа парични-
от тек кој се дисконтира (к), односно 
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при што,  
 

01gggg(0)01.12gggg(0)31.1t 0 −+=  - број на денови во 
нултата година (365/366); 

01gggg(k)01.12gggg(k)31.1t k −+=  - број на денови во 
годината во која се наоѓа паричниот тек (365/366);  

дат(0) е датумот на нултиот датум,   
дат(к) е датумот на паричниот тек што се дисконтира. 
Кај кредитите кои се обезбедени со паричен депо-

зит (кредити одобрени исклучиво од банки и штедил-
ници), пресметаната СВТ дополнително се прилагоду-
ва за дисконтираните приливи и одливи врз основа на 
тој депозит, преку следната формула: 
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при што, 
 
ВДИК е вкупен износ на дисконтираната исплата 

на кредитот, пресметан согласно со потточка л) од оваа 
точка; додека  

ВДТО е вкупен износ на дисконтираниот паричен 
тек на обезбедувањето пресметан согласно со потточка 
м) од оваа точка. 

l) Во колоната бр. 14 „Дисконтирана исплата на 
кредитот“, се внесува дисконтираниот износ на испла-
тениот потрошувачки кредит за датумот к. Дисконти-
рањето се врши со користење на утврдената СВТ со 
помош на следната формула: 

 
                                                  , каде 
 
 
ДИКК - дисконтирана исплата на кредитот за дату-

мот к ; 
ИКК - исплата на кредитот за датумот к (колона бр. 3). 
 
Вкупниот износ на дисконтираната исплата на кре-

дитот (ВДИК) се добива како збир од сите поединечни 
дисконтирани исплати на кредитот (редот Вкупно за 
колоната бр. 14) 

∑= k
KDIKVDIK  

 
м) Во колоната бр. 15 „Дисконтиран паричен тек на 

обезбедувањето“, се внесува дисконтираниот износ на 
паричниот тек врз основа на обезбедувањето (парични-
от депозит вложен од корисникот на потрошувачкиот 
кредит одобрен исклучиво од банка или штедилница). 
Дисконтирањето се врши со користење на утврдената 
СВТ со помош на следната формула: 

 
                                                       , каде 
 
 
ДТОК - дисконтиран тек на обезбедувањето на дату-

мот к; 
ТОК - паричен тек на обезбедувањето (паричниот 

депозит) за датумот к (колона бр. 10). 
 
Вкупниот износ на дисконтираниот паричен тек на 

обезбедувањето (ВДТО) претставува збир на сите ди-
сконтирани текови на обезбедувањето (редот Вкупно 
за колоната бр. 15) 

 
∑= k

KDTOVDTO  

 
18. СВТ и помошните колони број 12, 13, 14 и 15 се 

задолжителен елемент на Прегледот на причните теко-
ви кој е составен дел на кредитното досие на давателот 
за потрошувачот. 

По исклучок, помошните колони број 12, 13, 14 и 
15 не треба да бидат содржани во Прегледот на парич-
ните текови што се доставува до комитентот. 

Кај рамковните кредити, кај кои за секое повлеку-
вање средства се склучува посебен договор за кредит 
со кој се договараат условите на кредитот, давателот 
изработува поединечен Преглед на паричните текови 
со искажување на СВТ. 

Доколку кредитот се одобрува во повеќе транши, 
провизиите за склучување на договорот за кредит или 
другите фиксни провизии кои се однесуваат на целиот 
кредит, давателот треба да ги подели на одделните 
транши, пропорционално на нивниот износ и соодвет-
но да ги вклучи овие провизии во пресметката на СВТ. 

 
V. ОБЈАВУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА СВТ И ДРУ-
ГИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ 

 
19. Давателот е должен да ги истакне пресметаните 

СВТ на видно место во своите деловни простории 
и/или да ги објави на својата интернет-страница. 

При објавувањето, СВТ не смее да биде помалку за-
бележителна од другите податоци за кредитот кои ги 
објавува давателот. При нејзиното објавување, давате-
лот е должен да го користи терминот „годишна стапка 
на вкупните трошоци“. При повторување на овој израз 
давателот може да ја користи и кратенката „СВТ“. 

20. Давателот е должен на потрошувачот да му ја со-
општи СВТ пред склучувањето на договорот за кредит. 

21. Покрај СВТ, пред склучувањето на договорот за 
кредит, давателот е должен на потрошувачот  да му ги 
соопшти и следните податоци: 

- трошоците на кредитот, без оглед дали влегуваат 
или не во пресметката на СВТ- точка 17, потточка ж; 

- условите за отплата на кредитот (број на рати, ви-
сина на поединечна рата, период на пристигнување и 
слично) и 

- репрезентативен и разбирлив пример за висината 
на вкупните трошоци на кредитот и за СВТ. 

22. Доколку не  е возможно да се пресмета СВТ (не 
е можно да се предвидат датумите и износите на па-
ричните текови - на пример кај кредитни картички и 
слично), давателот е должен да го извести потрошува-
чот за останатите видови трошоци кои е должен да ги 
плати, а кои се директно поврзани со користењето на 
кредитот (точка 17, потточка ж). 

 
VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА СВТ НА ПОТРОШУВАЧКИ  

КРЕДИТИ 
 
23. Банка, односно штедилница-давател е должна 

да доставува Извештај за годишната стапка на вкупни-
те трошоци на потрошувачките кредити (Образец 2) до 
НБРМ на полугодишна основа. Образецот 2 е составен 
дел на оваа одлука. 

24. При пополнувањето на Извештајот за годишна-
та стапка на вкупните трошоци на потрошувачките 
кредити (Образец 2) се применуваат следните правила: 

a) Во колоната број 1 се наведува редниот број. За 
основните видови кредити се користат редните броеви 
1, 2, 3, 4 итн., додека за подвидовите на кредитите се 
користат редните броеви 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 итн. 

б) Во колоната број 2 се наведуваат видовите кре-
дити, при што во рамки на основните видови банката, 
односно штедилницата ги прикажува подвидовите кре-
дити, во зависност од периодот на вкаматување, обез-
бедувањето, валутата, намената и други критериуми 
врз основа на кои банката, односно штедилницата ги 
одредува подвидовите кредити.  

На пример:  
1. Ненаменски кредити во денари 
    1.1 обезбедени со депозит; 
    1.2 обезбедени со залог. 
в) Во колоните број 3 и 4 се впишува највисоката и 

најниската вредност на СВТ за одделен вид и подвид 
кредит, во зависнот од рочноста на кредитот. 

25. Рокот за доставување на Извештајот од точка 23 
е петнаесет дена по истекот на периодот за кој се до-
ставува Извештајот. 
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26. Банката, односно штедилницата е должна да го 
изготви првиот Извештај од точка 23 од ова одлука со 
состојба на 30.06.2008 година и да го достави до НБРМ 
најдоцна во рокот утврден во точка 25 од оваа одлука. 

27. Народната банка може да го објави Извештајот 
од точка 23 од оваа одлука. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
28. Одредбите од оваа одлука не се применуваат на 

договорите за потрошувачки кредит, кои се склучени 
пред отпочнувањето со нејзината примена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2008 година. 

33. Со почетокот на примената на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за пресметување и објавува-
ње на ефективна каматна стапка на кредитите и депо-
зитите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 117/2005).  

 
О.бр. 02-15/VIII-2/2007                    Претседател                          
 29 август 2007 година       на Советот на Народната банка 
            Скопје                       на Република Македонија  
                                         Гувернер, 

                              м-р Петар Гошев, с.р. 
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1385. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006) и член 53 став 2 од Законот за бан-
ките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007), Советот на 
Народната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ НА ФИЛИЈАЛА 
НА СТРАНСКА БАНКА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа одлука подетално се пропишува приме-

ната на одредбите од Законот за банките кои се однесу-
ваат на супервизорските стандарди, управниот одбор, 
извештаите, сметководството и ревизијата, банкарската 
тајна, супервизијата, надзорот и мерките, при работе-
њето на филијала на странска банка во Република Ма-
кедонија (во понатамошниот текст: филијалата). 

2. Одлуката не ја исклучува примената на сите 
останати одредби од Законот за банките кои не се по-
детално пропишани со оваа одлука, а кои се однесуваат 
на супервизорските стандарди, управниот одбор, изве-
штаите, сметководството и ревизијата, банкарската тај-
на, супервизијата, надзорот и мерките. 

 
II. СУПЕРВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ 

 
1. Солвентност и адекватност на капиталот 

 
3. Филијалата е должна да утврдува стапка на адекват-

ност на капиталот, согласно со Законот за банките и под-
законските акти донесени врз основа на овој Закон, имај-
ќи ги предвид одредбите од точка 4, 5 и 6 од оваа одлука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Депозитот кој странската банка е должна да го 

уплати и да го одржува, согласно со Законот за банки-
те, има третман на сопствени средства. Зголемувањето 
на сопствените средства на филијалата може да биде 
само во паричен облик. 

5. При утврдувањето на стапката на адекватност на 
капиталот на филијалата, се применува методологијата 
пропишана од Народната банка на Република Македо-
нија (во понатамошниот текст: Народната банка), при 
што се имаат предвид одредбите од оваа одлука.  

6. При утврдувањето на активата, пондерирана спо-
ред ризикот, на изложеноста на филијалата кон стран-
ската банка која ја отворила (во понатамошниот текст: 
странската банка) се применува пондер од 0%.  

 
2. Управување со ризици  

7. Странската банка е должна со општ акт и интер-
ни процедури да ги пропише критериумите, начинот и 
методите на управување со ризиците од страна на фи-
лијалата, почитувајќи ги минималните стандарди про-
пишани од страна на Народната банка. 

Доколку дојде до измена и дополнување или носе-
ње на нов општ акт и интерни процедури, филијалата е 
должна да ги достави до Народната банка, најдоцна во 
рок од 20 дена по нивното донесување.  

3. Изложеност  
8. Вкупната изложеност на филијалата кон стран-

ската банка и лицата поврзани со неа, не смее да го 
надмине износот на вкупните обврски на филијалата 
кон странската банка и лицата поврзани со неа.  

Во изложеноста од став 1 од оваа точка се вклучува 
и изложеноста кон лицата кои управуваат со филијала-
та и лицата поврзани со нив. 
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Во утврдувањето на вкупните обврски од став 1 од 
оваа точка, се зема предвид и износот на депозитот кој 
странската банка е должна да го уплати и да го одржу-
ва согласно со Законот за банките. 

9. За кредитите и другите облици на изложеност 
кон лице и него поврзани лица, освен лицата од точка 8 
од оваа Одлука, со чие одобрување се достигнува или 
надминува 10%, 15% или 20% од сопствените средства 
на филијалата, потребна е претходна согласност од 
надлежен орган од странската банка. 

10. Вкупниот износ на сите големи изложености на 
филијалата не смее да го надмине осумкратниот износ 
на сопствените средства. Изложеноста спрема лицата 
од точка 8 од оваа одлука не се вклучува во вкупниот 
износ на сите големи изложености. 

 
III. УПРАВУВАЊЕ СО ФИЛИЈАЛАТА 

 
11. Странската банка го уредува управувањето со 

филијалата со интерен акт, согласно со финансиските 
активности кои ги врши филијалата и висината на ризи-
ците на кои е изложена како резултат на тие активности. 

Со интерниот акт од став 1 од оваа точка, се уреду-
ва бројот, составот, надлежностите, правата, одговор-
ностите и начинот на работење на органите на филија-
лата и на лицата кои управуваат со филијалата.    

12. Лицата кои управуваат со филијалата треба со-
одветно да ги исполнуваат условите за член на управен 
одбор, пропишани во Законот за банките и подзакон-
ските акти донесени врз основа на тој Закон.  

Лицата кои управуваат со филијалата ги именува 
странската банка, по претходно добиена согласност од 
гувернерот на Народната банка.  

13. Лицата кои управуваат со филијалата се одго-
ворни за вршење на работите кои согласно со Законот 
за банките ги вршат членовите на управниот одбор. 

14.  Доколку бројот на лица кои управуваат со фи-
лијалата се намали под пропишаниот број од Законот 
за банките, странската банка е должна да именува лице 
или лица кои привремено ќе управуваат со филијалата 
- вршител/и на должноста, најдоцна во рок од осум де-
на од денот на намалувањето на бројот.  

Вршителот на должноста од став 1 од оваа точка 
треба соодветно да ги исполнува условите за лице со 
посебни права и одговорности во банка, пропишани во 
Законот за банките и подзаконските акти донесени врз 
основа на тој Закон. 

Странската банка е должна да ја извести Народната 
банка за именувањето на вршител/и на должноста. Вр-
шителот на должноста може да ја извршува оваа функ-
ција најмногу три месеци.  

Странската банка е должна во период од 30 дена по 
именувањето на вршител/и на должноста, да поднесе 
барање до Народната банка за претходна согласност за 
именување лице кое ќе управува со филијалата. 

 
IV. ИЗВЕШТАИ, СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА  

15. Филијалата е должна да доставува извештаи и 
податоци до Народната банка, согласно со формите, 
видовите, методологијата, содржината и роковите про-
пишани од страна на Народната банка. 

Филијалата е должна да ги објавува извештаите и 
податоците пропишани од страна на Народната банка.  

16. Сите извештаи и податоци се доставуваат до 
Народната банка и се објавуваат на македонски јазик. 

17. Покрај годишниот извештај за работењето и изве-
штајот за извршената ревизија, филијалата е должна да 
достави до Народната банка и годишен извештај за рабо-
тењето и извештај за извршената ревизија на странската 
банка, вклучувајќи и извештај за извршена ревизија на 
консолидираните финансиски извештаи на банкарската 
група, доколку странската банка е член на таква група.  

Извештаите од став 1 од оваа точка, филијалата е 
должна да ги достави најдоцна во рок од 30 дена од нив-
ното усвојување од страна на надлежен орган на стран-
ската банка или на матичното лице на банкарската група. 

18. На друштвото за ревизија кое врши ревизија на 
годишните финансиски извештаи на филијалата, соод-
ветно се применуваат одредбите од Законот за банките 
кои се однесуваат на ревизијата. 

На друштвото за ревизија кое врши ревизија на го-
дишните финансиски извештаи на странската банка, 
односно на консолидираните финансиски извештаи на 
банкарската група, се применуваат одредбите за реви-
зија кои важат во земјата каде се наоѓа седиштето на 
странската банка, односно седиштето на матичното ли-
це на банкарската група. 

 
V. БАНКАРСКА ТАЈНА 

 
19. Филијалата може до надлежниот супервизорски 

орган на земјата во која е регистрирано седиштето на 
странската банка, да достави документи, податоци и 
информации, кои согласно со Законот за банките се 
сметаат за банкарска тајна, доколку тие се потребни за 
супервизијата на странската банка.  

Надлежниот супервизорски орган од став 1 од оваа 
точка е должен да ги чува добиените податоци и може 
да ги користи исклучиво за целите за кои се добиени. 

 
VI. СУПЕРВИЗИЈА И НАДЗОР 

 
20. Народната банка врши супервизија на работе-

њето на филијалата во согласност со одредбите на За-
конот за банките, подзаконските акти донесени врз ос-
нова на тој закон и договорите склучени со надлежниот 
супервизорски орган на земјата во која е регистрирано 
седиштето на странската банка. 

 
VII. МЕРКИ 

 
21. Доколку филијалата или странската банка не ги 

почитува прописите со кои е уредено работењето на 
филијалите во Република Македонија или не ги почи-
тува нејзините интерни процедури, гувернерот презема 
мерки и определува рокови за нивно спроведување, 
согласно со Законот за банките. 

22. За мерките преземени согласно со точка 21 од 
оваа одлука, Народната банка ја известува странската 
банка (доколку мерката е преземена кон филијалата) и 
надлежниот супервизорски орган на земјата во која е 
регистрирано седиштето на странската банка. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
23. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија “. 

 
О.бр. 02-15/VIII-3/2007                   Претседател                          
 29 август 2007 година       на Советот на Народната банка 
            Скопје                       на Република Македонија  
                                         Гувернер, 

                              м-р Петар Гошев, с.р. 
___________ 

1386. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („ Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 
40/04, 61/05 и 129/06) и член  4 став 3 од Законот за девиз-
но работење („ Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03), Советот на На-
родна банка на Република Македонија, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ОТВОРАЊЕ ДЕВИЗНИ СМЕТКИ 

НА  РЕЗИДЕНТИ  
I. Во Одлуката за начинот на отворање девизни 

сметки на  резиденти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.41/2007), се вршат следните измени и 
дополнувања: 



Стр. 24 - Бр. 105 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 септември 2007 
 

1. Во глава II точка 2 потточка б) став 3, зборови-
те „подолг од“ се заменуваат со зборовите „од нај-
малку“. 

2. Во глава II точка 3 став 2, по зборот „оригинал“ 
се додаваат зборовите „или во фотокопија заверена од 
овластено лице (нотар)“. 

3. Во глава III точка 7, на крајот на реченицата точ-
ката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а 
банките се должни да го усогласат своето работење со 
одредбите на точките 2, 3 и 4 од оваа одлука најдоцна 
до 31.10.2007 година“. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

           
О.бр. 02-15/VIII-4/2007                  Претседател                          
 29 август 2007 година       на Советот на Народната банка 
            Скопје                       на Република Македонија  
                                         Гувернер, 

                             м-р Петар Гошев, с.р. 
___________ 

1387. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член  24 став 3 од Зако-
нот за девизно работење („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 
51/03), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ И 
ВОДЕЊЕ НА СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ 
 
I. Во Одлуката за начинот и условите за отворање и 

водење на сметки на нерезиденти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 41/2007), се вршат следни-
те измени и дополнувања: 

1. Во глава II точка 2 по став 1 се додава став 2 кој 
гласи: 

„Банка може да отвори сметка на барање на нерези-
дент физичко лице кое физички не е присутно во бан-
ката, врз основа на дадено писмено овластување заве-
рено кај овластено лице (нотар), само во случаите кога 
лицето: 

а) се стекнува со денарски побарувања по основ на 
исплати на обврзници издадени од Република Македо-
нија по сила на закон: или 

б) се стекнува со наследство на парични средства 
депонирани кај банка врз основа на правосилно судско 
решение.“ 

2. Во глава II точка 3 потточка б) алинеја 1, по збо-
рот „исправа“ се става точка и зборовите до крајот на 
алинејата се бришат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во алинеја 2, зборовите „лична исправа“ се замену-
ваат со зборовите „негова важечка лична или патна ис-
права“. 

По алинеја 2 се додава алинеја 3 која гласи: 
„- За лицата овластени за отворање на сметка на не-

резидент кој физички не е присутен во банката - копија 
од важечка патна исправа заверена кај овластено лице 
(нотар), писмено овластување заверено кај овластено 
лице (нотар) во кое јасно е наведена намера на лицето 
да отвори сметка во конкретната банка, како и причи-
ната поради која се отвара сметката согласно точка 2 
став 2 од оваа одлука, како и важечка лична или патна 
исправа на овластеното лице за отворање на сметка на-
ведено во овластувањето.“ 

Во точка 3 став 2 зборовите „подолг од“ се замену-
ваат со зборовите „од најмалку“. 

3. Во глава II точка 5 став 2 зборовите „пред исте-
кот на рокот за важноста на патната исправа“, се заме-
нуваат со зборовите „веднаш по истекувањето на рокот 
на важност на патната исправа врз основа на важечка 
патна исправа.“  

4. Во глава II точка 7 став 1 во првата реченица, збо-
рот „затвори“ се заменува со зборот „блокира“, а зборот 
„нерезиденотот“ се заменува со зборот „нерезидент“.  

Во точка 7 став 1 потточка б) по зборот „сметките“ 
се додаваат зборовите „на нерезидентот правно лице“. 

Во точка 7 став 2 се менува и гласи: 
„Банката не може да врши никакви плаќања со 

средствата на сметките по нивното блокирање, с¢ до 
ажурирањето на потребната документација согласно 
точка 2 и точка 3 од оваа одлука, односно до добива-
ње на инструкции од нерезидентот за еднократен пре-
нос на средствата на негова сметка кај друга овласте-
на банка во земјата, односно на негова сметка кај 
странска банка.“ 

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:  
„Банката е должна да воспостави и да води евиден-

ција за блокираните сметки. 
Начинот на воспоставување и водење на евиденција 

за блокираните сметки го уредува банката со интерен 
акт. “ 

5. Во глава III точка 13 став 2, по зборот „оригинал“ 
се додаваат зборовите „или во фотокопија заверена од 
овластено лице (нотар).“ 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О.бр. 02-15/VIII-5/2007                  Претседател                          
 29 август 2007 година       на Советот на Народната банка 
            Скопје                       на Република Македонија  
                                             Гувернер, 

                            м-р Петар Гошев, с.р. 
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