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48. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВО-
ТО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

САНКЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за правда – Управа за извршување 
на санкции Бр.03-558/5 од 14.12.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.19-6447/1-09                 Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година           на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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49. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕ-
НИЕТО НА ГРАЃАНИ-ХУМАНИТАРНА ОРГА-

НИЗАЦИЈА МИЛОСРЕДИЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана, му престанува користењето на 
движните ствари, интендантски материјални средства: 

 

Бр. Име на средството Единица  
мерка Количина 

1 Кревети војнички Парче 80 
2 Душек војнички  

троделен Комплет 80 
3 Шперплоча за  

кревет војнички парче 80 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на Здружението на 
граѓани-Хуманитарна организација Милосредие. 
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Член 3 
Министерот за одбрана склучува договор со претсе-

дателот на Здружението на граѓани-Хуманитарна орга-
низација Милосредие, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 
кој се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.19-6519/1-09                Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година          на Владата на Република   
      Скопје                                   Македонија, 

                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

50. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерство за внатрешни работи бр.03-764/4 од 
17.12.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
 Бр.19-6532/1-09                Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година           на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

51. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука  
на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот до-
говор бр.03-869/2 од 17.12.2009 година.  

 
Член 2 

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

Бр.19-6533/1-09                Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година          на Владата на Република   

      Скопје                                     Македонија, 
                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

52. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имот на корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за локална самоуправа Бр.03-
56/4 од 18.12.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.19-6597/1-09                Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година          на Владата на Република   
      Скопје                                    Македонија, 

                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

53. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

ВО ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука, му престанува кори-
стењето на движна ствар, со следните карактеристики: 

Вид: Патничко; 
Марка: ПМВ – Мазда 323 13; 
Број на шасија: JMSBGГ122200649504; 
Година на производство: 1992; 
КW: 54; 
Cm3: 1324. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Универзитетот за ин-
форматичка технологија во Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со ректорот на Универзитетот за информатичка 
технологија во Охрид, со кој ќе се уредат правата и об-
врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука ко-
ја се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.19-6569/1-09                 Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година           на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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54. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за локална самоуправа бр.03-532/4 
од 23.12.2009 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.19-6683/1-09                Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година          на Владата на Република   
      Скопје                                    Македонија, 

                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

55. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН  ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА  НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за локална самоуправа бр.03-748/2 
од 23.12.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.19-6686/1-09                 Заменик на претседателот 

12  јануари 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                            Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

56. 
Врз основа на член 42 од Законот за државните 

службеници („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 
40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 37/07, 161/08, 
06/09 и 114/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА 
ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 

2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
Вредноста на бодот на платите на државните служ-

беници за 2010 година изнесува 73,85 денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 01.01.2010 година. 

 
Бр.19-6800/1-09                Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година          на Владата на Република   
      Скопје                                    Македонија, 

                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

57. 
Врз основа на член 9 од Законот за основање на 

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА 2010 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

 
1. Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план 

за 2010 година на Агенцијата за поттикнување на раз-
војот на земјоделството бр.02-242/3 од 25.12.2009 годи-
на, донесен од Управниот одбор на Агенцијата, на сед-
ницата, одржана на 25.12.2009 година. 

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

 
Бр.19-6841/1-09                Заменик на претседателот 

12  јануари 2010 година         на Владата на Република 
     Скопје                           Македонија, 

  м-р Васко  Наумовски, с.р. 
____________ 

58. 
Врз основа на член 13 од Законот за ратификација 

на Спогодбата меѓу Македонската Влада и Австриска-
та Сојузна Влада за стопанска, земјоделска, индустри-
ска, техничка и технолошка соработка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 55/97) и членот 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА МАКЕДОНСКИОТ ДЕЛ НА МЕШОВИТАТА 
КОМИСИЈА ОД СПОГОДБАТА МЕЃУ МАКЕДОН-
СКАТА ВЛАДА И АВСТРИСКАТА СОЈУЗНА ВЛА-
ДА ЗА СТОПАНСКА, ЗЕМЈОДЕЛСКА, ИНДУСТРИ-
СКА, ТЕХНИЧКА И ТЕХНОЛОШКА СОРАБОТКА 

 
1.  За претседател на македонскиот дел на Мешови-

тата комисија од Спогодбата меѓу Македонската Влада 
и Австриската Сојузна Влада за стопанска, земјодел-
ска, индустриска, техничка и технолошка соработка се 
именува Фатмир Бесими, министер за економија на Ре-
публика Македонија. 

2.  За членови на Мешовитата комисија се именува-
ат следните лица:  
Катерина Костеска Државен секретар во Министер-

ство за економија 
Јован Андоновски Државен секретар во Секретари-

јат за европски прашања  
Бесир Јашари Државен секретар во Министерс-

тво за земјоделство, шумарство и 
водостопанство 

Лидија Зафировска Државен секретар во Министерс-
тво за животна средина и про-
сторно планирање 

Исмаил Ебипи Државен советник за општи и 
правни работи во Министерство 
за економија  



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 5 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ  

ВО 2010 ГОДИНА 

Шовкет Хазари Државен советник за туризам во 
Министерство за економија 

м-р Крум Ефремов Државен советник во Министерс-
тво за надворешни работи 

Кирил Спанџов Помошник раководител на Се-
ктор за индустрија во Мини-
стерство за економија  

м-р Виолета  
Кецкаровска  

Раководител на Сектор за енерге-
тика во Министерство за еконо-
мија 

Љубиша Јовановски Раководител на Сектор за станбе-
но – комунални работи и инфра-
структура во Министерство за 
транспорт и врски 

 
 
59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нона Шишковска 
Соколовска  

Помошник раководител на Сек-
тор за меѓународно – трговска 
соработка во Министерство за 
економија  

Оливера Савинова 
Стојанова 

Советник во Сектор за систем за 
утврдување и наплата на даноци 
во Министерство за финансии 

Горанчо Ангеловски Раководител на Одделение за би-
латерално - трговска соработка 
во Министерство за економија. 

  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето.  
Бр.19-6763/1-09                 Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година           на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 



Стр. 6 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 7 



Стр. 8 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

        Бр. 51-62/1                                                                         Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                                                                  на Владата на Република 
          Скопје                                                                                      Македонија,  
                                                                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 11 

60.

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2010 ГОДИНА 



Стр. 12 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 13 



Стр. 14 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

        Бр. 51-79/1                           Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                        на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија,  
                             д-р Васко Наумовски, с.р. 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 35 

61.

 
П Р О Г Р А М А 

СО МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА  
ВО 2010 ГОДИНА 



Стр. 36 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 37 



Стр. 38 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 39 



Стр. 40 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

        Бр. 51-85/1                                      Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                                 на Владата на Република 
          Скопје                                  Македонија,  
                                   д-р Васко Наумовски, с.р. 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 43 

62.

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО  
ВО 2010 ГОДИНА 



Стр. 44 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

       Бр. 51-87/1                                       Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                                     на Владата на Република 
          Скопје                                     Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 47 

63.

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА 



Стр. 48 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 51 

       Бр. 51-218/1                                    Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                               на Владата на Република 
          Скопје                                  Македонија,  
                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 
 

. 



Стр. 52 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

64.

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА 2010 ГОДИНА 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 59 

       Бр. 51-219/1                                            Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                                       на Владата на Република 
          Скопје                                       Македонија,  
                                            д-р Васко Наумовски, с.р. 
 
 



Стр. 60 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

65.

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2009 ГОДИНА 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 61 

       Бр. 51-222/1                                            Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                                         на Владата на Република 
          Скопје                                          Македонија,  
                                             д-р Васко Наумовски, с.р. 
 



Стр. 62 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

66.

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЕНЕРГЕТСКИ МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ ЗА 2010 ГОДИНА 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 63 

 
 
60. 

       Бр. 51-223/1                                                       Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                                               на Владата на Република 
          Скопје                                                   Македонија,  
                                                    д-р Васко Наумовски, с.р. 
 



Стр. 64 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

67.



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

        Бр. 51-227/1                               Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                                 на Владата на Република 
          Скопје                              Македонија, 
                                   д-р Васко Наумовски, с.р. 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 79 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ 

НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

68.



Стр. 80 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

        Бр. 51-228/1                             Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                              на Владата на Република 
          Скопје                              Македонија, 
                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 89 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

69.



Стр. 90 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 99 

 



Стр. 100 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 109 

 



Стр. 110 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 149 



Стр. 150 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 151 

 



Стр. 152 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 153 



Стр. 154 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 155 



Стр. 156 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 157 

 



Стр. 158 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

        Бр. 51-229/1                           Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                             на Владата на Република 
          Скопје                               Македонија, 
                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 159 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-

ТЕХНИЧКИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

70.



Стр. 160 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 161 



Стр. 162 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 163 

        Бр. 51-257/1                                Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година                             на Владата на Република 
          Скопје                                  Македонија, 
                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 



Стр. 164 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

                 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
71. 

Врз основа на член 55 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02 и 82/08) и член 14 став 
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот 
(„Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08 и 139/09), 
министерот за правда на ден 15.12.2009 година го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА  
НА НОТАРОТ 

 
1. На нотарот Мерсим Положани од Скопје му пре-

станува службата нотар поради исполнување на усло-
вите за старосна пензија согласно со закон. 

2. Решението влегува во сила на ден 04.01.2010 го-
дина. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Со решение бр. 08-2901/1 од 05.07.2001 година на 

министерот за правда, лицето Мерсим Положани е 
именуван за нотар за подрачјето на Основен суд Скопје 
I – Скопје. 

Со наполнување на 64 години живот и 15 години 
пензиски стаж, нотарот Мерсим Положани, роден на 
03.02.1945 година, ги исполнил условите за старосна 
пензија согласно член 17 став (1) од Законот за пензи-
ско и инвалидско осигурување („Службен весник на 
РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 
50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05, 101/05, 70/06, 153/07, 
152/08, 161/08 и 81/09).  

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот 
(„Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08 и 139/09), 
министерот за правда одлучи како во диспозитивот на 
ова решение. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова ре-

шение може со тужба да поведе управен спор пред 
Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот 
на ова решение. 

 
   Бр. 09-5317/1 

15 декември 2009 година          Министер за правда, 
            Скопје                       Михајло Маневски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
72. 

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 4 и член 61 
став (1) алинеја 2 од Законот за возила („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 140/08), министерот 
за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕПРАВЕНИ  
И ПОПРАВЕНИ ВОЗИЛА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Co овој правилник поблиску се пропишуваат по-
стапката за извршување на работите при одобрување 
на преправени и поправени возила, просторните усло-
ви, опремата, уредите и кадарот на техничките служби 
за вршење на работите на одобрување на преправени и 
поправени возила, како и формата и содржината на по-
тврдата за сообразност за преправено, односно попра-
вено возило.  

Член 2 
Одделните изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:  
1. „уред”  е систем, составен дел, самостојна тех-

ничка единица или направа, кој е од суштествено зна-
чење за безбедно учество на возилото во сообраќајот, 
односно има непосредно или посредно влијание на тех-
ничко-безбедносни и конструктивно-експлоатациони 
карактеристики на возилото. 

2. „преправка” се зафати со кои се менува масата на 
возилото, за повеќе од 2,5%, се додаваат или отстрану-
ваат одделни системи, составни делови или самостојни 
технички единици и направи, се менува првобитната 
состојба во техничка смисла, или се врши промена на 
марката, типот, варијантата и изведбата на возилото, 
вградување на систем за погон на гасно гориво и сл.  

3. „поправка” се зафати во кои битно се поправа 
школката, шасијата, системот за потпирање, системот 
на управување, трансмисијата, уредот за погон со гасно 
гориво, како и замена на самоносечката каросерија или 
рамка (шасија) со нова од идентичен тип која претход-
но не била вградена во друго возило и сл. 

 
Член 3 

(1) Категориите возила на кои се применуваат 
одредбите на овој правилник се категориите утврдени 
во Правилникот за одобрување на нови моторни и 
приклучни возила и системите, составните делови и са-
мостојните технички единици наменети за таквите во-
зила, во Правилникот за одобрување на тип на моторни 
возила со две и три тркала и во Правилникот за одо-
брување на земјоделски и шумски трактори. 

(2) Типот, варијантата и изведбата за одделни кате-
гории возила се утврдени за: 

- возила на четири и повеќе тркала во Правилникот 
за одобрување на нови моторни и приклучни возила и 
системите, составните делови и самостојните технички 
единици наменети за таквите возила,  

- возила на две и три тркала во Правилникот за одо-
брување на тип на моторни возила со две и три тркала 
и за  

- земјоделските и шумски трактори во Правилникот 
за одобрување на земјоделски и шумски трактори. 

 
Член 4 

При испитувањето поради одобрување на преправе-
ни и/или поправани возилата посебно се утврдува дали 
преправеното, односно поправеното возило, неговите 
системи, составни делови и самостојни технички еди-
ници влијаат врз безбедноста во сообраќајот и при ко-
ристење и дали влијаат врз животната средина.  

 
Член 5 

(1) На испитување поради одобрување подлежат 
возилата што се преправаат и/или се поправаат, како и 
возила за кои поради преправка, поправка, или од дру-
ги причини одделни податоци кои се евидентираат во 
постапката за регистрација се непознати или неточни.   

(2) На испитување заедно со возилото, подлежи се-
кој променет или преправен, или репариран, или до-
полнително вграден уред на возилото, кој претходно не 
бил одобрен, односно на кој поради преправката или 
репарирањето му се променети и/или непознати тех-
ничко-безбедносни карактеристики. 

 
II. ПРЕПРАВЕНИ И ПОПРАВЕНИ ВОЗИЛА 

 
Член 6 

Испитување поради одобрување на преправени во-
зила се врши на возило: 

1. кое поради промена, или реконструкција, или 
преадаптирање на матично или претходно надградена-
та каросерија, односно доопремувањето со соодветни 
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уреди се преправа, од еден вид во друг вид, или вари-
јанта или изведба (од товарно во патничко и обратно, 
од отворено во затворено и обратно и сл.); 

2. на кое е реконструирана постоечката каросерија 
во однос на димензиите, или конструкцијата, или мате-
ријалите од кои е изработена, при што, возилото не го 
менува ниту видот, ниту варијантата, ниту изведбата; 

3. на кое е променета матично, односно претходно 
надградената кабина со кабина од друга изведба, а од 
ист или друг произведувач, или пак на кое постоечката 
кабина е реконструирана во однос на изведбата или 
бројот на седишта, односно легла; 

4. на кое е променет бројот на седишта со дополни-
телно вградување или отстранување на седишта од 
внатрешноста на каросеријата, или е променета насока-
та на поставеност на седиштата; 

5. на кое е реконструирана самоносечката каросери-
ја, односно носечката рамка во однос на конструкција-
та, димензиите, или материјалите за градба; 

6. на кое е променет вкупниот број, или вид, или 
тип на оски (мостови), или погонски оски (мостови), 
или управувачки оски (мостови) или тркала; 

7. на кое е преправен или системот на работно ко-
чење, или системот за помошно кочење, или системот 
за паркирано кочење, или системот за долготрајно за-
бавање (ретардерот-забавачот) во однос на видот, ти-
пот, или изведбата, односно бројот на составните дело-
ви кои влегуваат во неговиот состав; 

8. на кое е преправен системот за еластично потпи-
рање во однос на видот, типот, или изведбата, односно 
бројот на составните делови кои влегуваат во неговиот 
состав; 

9. на кое е преправен системот за управување во од-
нос на видот, типот, или изведбата, односно бројот на 
составните делови кои влегуваат во неговиот состав, 
или пак на кое е променета положбата на управувачот, 
или доколку е вградено друго управувачко тркало со 
ист или со различен пречник од она кое го вградил 
производителот; 

10. на кое е променет матично, односно претходно 
вградениот погонски мотор со мотор од друг вид или 
тип, или со мотор кој има други карактеристики (сили-
на, или работна зафатнина, или еколошки параметри 
итн.); 

11. на кое е променет матично, односно претходно 
вградениот погонски мотор со поединечно составен 
мотор од поединечно набавени елементи и уреди; 

12. на матично, односно претходно вградениот по-
гонски мотор е преправен во однос на видот, или ти-
пот, или карактеристиките (силина, или работна зафат-
нина, или еколошки параметри итн.), или бројот на не-
говите уреди (карбуратор, односно пумпа за впрскува-
ње, или турбополнач, или систем за палење, или изду-
вен систем итн.); 

13. на кое е променет или преправен некој уред (со-
став) од трансмисијата, т.е. или главната спојка, или 
менувачот на брзини, или разводникот на силина, или 
карданските вратила, или главниот преносник со дифе-
ренцијалот, или полувратилата, и тоа во однос на ви-
дот, типот, изведбата, или карактеристиките; 

14. на кое е променет или преправен издувниот си-
стем од аспект на видот, или типот, или  распоредот 
или присутноста на неговите составни делови, во однос 
на системот кој е одобрен за тоа возило; 

15. на кое се преправени или променети или допол-
нително вградени (на места кои не се предвидени од 
производителот), уредите за осветлување на патот или 
уредите за означување на возилото, или уредите за да-
вање светлосни знаци, или контролно-сигналните уре-
ди, или електричната инсталација, и тоа во однос на 
положбата на возилото, видот, односно типот на вгра-
дените компоненти; 

16. на кое е променета положбата на возачкото ме-
сто (од десна на лева страна или обратно), т.е. полож-
бата на командите и контролно-сигналните уреди; 

17. на кое е променета положбата на погонскиот 
мотор или другите уреди од трансмисијата во однос на 
возилото; 

18. кое поради промена на некоја од неговите ди-
мензии, или бројот на оски (мостови), или системот за 
еластично потпирање, или опременоста со уреди итн., 
односно кое поради промената на изведбата на кабина-
та, или положбата на управувачот, или опременоста со 
уреди за активна, пасивна и каталитичка безбедност 
итн. се преправа, од една варијанта во друга варијанта 
на типот или од една изведба во друга изведба во рам-
ките на варијантата на истиот произведувач; 

19. на кое се променети некои од димензиите (рас-
тојанието на оските, или растојанието на тркалата, или 
препустите, или растојанието од тлото, или должината, 
или широчината, или височината итн.) во однос на ма-
тичната, односно претходната изведба; 

20. на кое се променети тркалата или пневматиците 
(конструкција или димензии) со тркала или пневмати-
ци кои не се одобрени; 

21. на кое со различни зафати (превртување на нап-
латките, вградување на одстојници-дистанцијали и сл.) 
се менува трагата на тркалата; 

22. на кое е променет нагибот на тркалата; 
23. на кое се променети пневматиците со пневмати-

ци со исти димензии но различна носивост и кои не се 
одобрени; и 

24. на кое се отстранети браниците. 
 

Член 7 
Испитување поради одобрување на преправени во-

зила се врши и на возило во кое  дополнително е вгра-
ден еден или повеќе уреди за извршување на некоја 
функција, како: 

1. уред за погон на возилото на компримиран или 
течен гас; 

2. команди поради адаптирање на возилото за упра-
вување од лице со посебни потреби; 

3. паралелни команди поради адаптирање на вози-
лото за обука на возачи (авто-школи); 

4. уред за спојување на влечното и приклучното во-
зило (приклучен  уред); 

5. дигалка, пумпа за преточување, платформа за на-
товарување и растоварување на превезуваниот товар, 
влечно витло и сл; 

6. разладен уред на товарниот дел од каросеријата 
поради обезбедување на посебни услови на превезува-
ниот товар; 

7. резервоар, односно резервоари за погонско гори-
во; 

8. уред за чистење на снег или земја, или пак уред 
за расфрлување на сол или песок по патиштата итн; 

9. држачи за резервното тркало, вградени на надво-
решната страна на возилото; 

10. решеткаст штитник за светла, бришачи на свет-
лата итн; 

11. уред на кука за стабилизација на едноосна при-
колка; 

12. заштитен уред во цврста изведба, сличен на 
“Hardtop”, кој е составен дел на возилото и формира за-
творена возачка кабина; 

13. заштитни фолии или обоено стакло како зашти-
та од сонце; 

14. систем за греење или замена на грејачите со 
друг тип; 
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15. светосносни уреди (освен ако се вградуваат 
светла од одобрен тип и возилото во кое се вградуваат 
било одобрено и со такви светла); 

16. бришачи на светла (освен ако се вградуваат бри-
шачи од одобрен тип и возилото во кое се вградуваат 
било одобрено и со такви бришачи); и 

17. други слични уреди. 
 

Член 8 
На испитување поради одобрување на поправено 

возило, подлежи секое возило кај кое, поради хаварија, 
дотраеност или друга причина, битно се поправа некој 
од матично вградените, односно постоечките уреди, 
кои се суштествени од аспект на безбедноста во соо-
браќајот, како: 

1. самоносечката каросерија, односно носечката 
рамка; 

2. надградбата - каросеријата на возилото; 
2. уредите од системот за работно кочење, или си-

стемот за помошно кочење, или паркирната кочница, 
или уредот за долготрајно забавање на возилото (заба-
вачот-ретардерот); 

3. уредите од системот за управување; 
4. уредите од системот за еластично потпирање; 
5. уредите на погонскиот мотор на возилото; 
6. уредот за спојување на влечното и приклучното 

возило; и 
7. други уреди кои имаат влијание врз безбедноста 

на возилото. 
 

Член 9 
Зафат при кој возило е надградено на самоносечка 

каросерија (школка), или рамка (шасија) која претход-
но не била вградена во регистрирано возило во Репуб-
лика Македонија а не се смета за поправка во смисла 
на член 2 точка 3 на овој правилник, се смета за еди-
нечно составување на возило и таквото возило подле-
жи на одобрување согласно Правилникот за единечно 
одобрување на возило.    

 
III. ПОСТАПКА ПРИ ИСПИТУВАЊЕТО  

НА ВОЗИЛАТА 
 

Член 10 
(1) При испитувањето на возилата и уредите соглас-

но овој правилник се применуваат соодветните технич-
ки барања на основно ниво со примена на постапки за 
одобрување на уникатни возила утврдени во Правил-
никот за единечно одобрување на возило, техничките 
нормативи и препораки на производителите, правилата 
од техничките науки, општите технички принципи и 
знаења, како и развиените методологии на примена на 
алтернативните постапки на испитување (инженериски 
проценки, пресметки, поедноставени испитувања и сл.) 
од страна на овластената техничка служба.    

(2) Co изведувањето на преправката и/или попра-
вката, возилото или уредот не треба да се доведе во си-
гурносно понеповолна состојба во однос на претходна-
та состојба, односно сличните изведени конструкции. 

(3) При одобрување на преправените или поправе-
ните возила, за веќе вградените уреди и опрема, се зе-
маат во предвид техничките барања што важеле на де-
нот кога возилото било прв пат одобрено или регистри-
рано, а за нововградените уреди и опрема се земаат во 
предвид техничките барања што важеле во времето ко-
га тие генерациски се вградувани.  

(4) При испитувањето на возилото со дополнително 
вграден уред, односно уреди, на детална контрола под-
лежат и уредите и карактеристиките на возилото, кои 

се во директна или индиректна зависност со дополни-
телно вградениот уред, односно уреди, додека контро-
лата на другите уреди и карактеристики на возилото, 
кои не се во никаква зависност со дополнително вгра-
дениот уред, односно уреди, не е детална и нивната 
присутност и состојба при испитувањето нема влијание 
врз негативниот, односно позитивниот резултат на ис-
питувањето на возилото. 

(5) При испитувањето на возилото со преправен, 
односно поправен еден или повеќе уреди, на детална 
контрола подлежат и уредите и карактеристиките, кои 
се во директна или индиректна зависност со преправен 
или поправен уред, додека контролата на другите уре-
ди и карактеристики на возилото, кои не се во никаква 
зависност со преправениот или поправениот уред, не е 
детална и тие со својата состојба при испитувањето не 
влијаат врз негативниот, односно позитивниот резултат 
од испитувањето на возилото. 

(6) Ако при испитувањето на поединечно преправе-
ното возило се констатира, неприсутност или недостиг 
на еден или повеќе негови уреди, кои не се во никаква 
зависност со преправката, таа констатирана состојба 
нема влијание врз негативниот, односно позитивниот 
резултат на испитувањето на возилото. 

(7) Co преправката на возилото од еден вид во друг 
вид, односно од една варијанта на видот во друга вари-
јанта, како и со преправката, односно промената на 
еден или повеќе негови уреди (освен самоносечката ка-
росерија, односно носечката рамка) не треба да се ме-
нува годината (датата) на производство на возилото. 

(8) Независно од тоа дали при битната поправка на 
возилото се користени репарирани, користени или но-
ви уреди, односно делови од уреди, (освен самоносеч-
ката каросерија, односно носечката рамка),  годината 
(датата) на производство на возилото не се менува. 

(9) Во случајот на поправка при која се врши заме-
на на самоносечката каросерија, односно на носечката 
рамка, годината на производството на возилото се 
утврдува на следниот начин: 

- како година на производството на поправеното во-
зило се утврдува последната година на производство 
на тој тип возило доколку сите уреди од возилото ги 
исполнуваат техничките барања за таа утврдена година 
на производство и ако годината на производство на но-
вата самоносечка каросерија (школка), односно  носеч-
ка рамка не е пред таа година, или 

- како година на производството на поправеното во-
зило се утврдува годината на производство на новата 
самоносечка каросерија (школка), односно  носечка 
рамка, доколку таа е постара од последната година на 
производство на тој тип возило, а сите уреди од вози-
лото да ги исполнуваат техничките барања за таа утвр-
дена година, или 

- како година на производството на поправеното во-
зило се утврдува годината на производство на возилото 
пред поправката ако не се исполнети барањата од али-
неја 1 и 2 на овој став. 

 
Член 11 

(1) Испитување поради одобрување преправки и 
поправки може да се врши само на возило со прописно 
означена идентификациона ознака (број на шасија) и 
ознака (број) на погонски мотор.  

(2) Кај возилата кај кои поради видот на поправка-
та, согласно член 2 точка 3 од овој правилник, се заме-
нува шасијата, или самоносечката каросерија (школка) 
со нова шасија или самоносечка каросерија од ист тип, 
на шасијата, односно на каросеријата се втиснува нов 
идентификационен број (број на шасија) кој се состои 
од стариот идентификационен број (број на шасија) со 
додавка „/” (коса црта) и година на вградување.   
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Член 12 
За потребите на испитувањето сопственикот на во-

зилото, на овластената техничка служба ги приложува 
на увид сите документи на потеклото на возилото и по-
одделните негови уреди, а воедно ги обезбедува и при-
ложува одобренија и друга документација за дополни-
телно вградените уреди и материјали во возилото. 

 
Член 13 

Испитувањето на возилата се врши во просторија 
на техничката служба, а може да се врши и надвор од 
просторија на техничката служба, доколку потребните 
испитувања го бараат и возможуваат тоа. 

 
Член 14 

(1) Веќе еднаш регистрираните возила за кои е по-
требно поединечно испитување поради преправка, од-
носно поправка се упатуваат на испитување во овла-
стената техничка служба со упатница издадена од орга-
нот надлежен за вршење на работите од областа на вна-
трешни работи, чија форма и содржина е дадена во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Упатницата од став (1) на овој член се издава 
врз основа на констатираната, односно пријавената 
причина за испитување на возилото од страна на  прав-
ното лице за технички преглед, службата за контрола и 
регулирање на сообраќајот, инспекциската служба во 
патниот сообраќај, или сопственикот-носителот на пра-
вото за користење на возилото. 

(3) Во упатницата од став (1) на овој член јасно и 
недвосмислено се наведува основата, односно причи-
ната поради која возилото се упатува на испитување 
поради преправка или поправка. 

 
Член 15 

(1) Во рамките на испитувањето поради одобрува-
ње на преправено или поправено возило, овластената 
техничка служба, во зависност од причината за испиту-
вање на возилото, врши утврдување и по потреба испи-
тување на сите или дел од следниве податоци и кара-
ктеристики на возилото: 

1. идентификационите податоци за возилото и нив-
на споредба со податоците од базата за податоци за во-
зилата, односно производната документација за вози-
лото; 

2. вид на возилото, марка, тип, варијанта и изведба,  
како и неговата конструктивна, односно структурна 
концепција; 

3. масените параметри на возилото и нивна според-
ба со легално дозволените за регистрација, односно 
декларираните од страна на произведувачот на возило-
то, односно технички можните во зависност од кон-
струкцијата на возилото; 

4. димензионите параметри на возилото и нивна 
споредба со легално дозволените, односно декларира-
ните од страна на произведувачот на возилото; 

5. опременоста на возилото со уреди согласно со 
прописите од областа на возилата, а во зависност од 
видот на возилото и годината на производство; 

6. видот, произведувачот, типот, карактеристиките 
и одобренијата на вградените уреди во возилото, како 
и споредба на карактеристиките на истите со легално 
дозволените, односно декларираните од произведува-
чот на возилото или уредот; 

7. начинот на вградување на уредите во возилото, 
како и нивното поврзување и влијание врз другите уре-
ди на возилото и возилото во целост, а во споредба со 
прописите од областа на возилата, односно техничките 
барања и препораки на произведувачите; 

8. другите релевантни параметри на возилото (влеч-
но-брзински карактеристики, кочни карактеристики, 
карактеристики на стабилност и управливост, експлоа-
тациони карактеристики, еколошки карактеристики и 

друго) и нивна споредба со легално дозволените, од-
носно декларираните од страна на произведувачот на 
возилото; и 

9. параметрите на активна, пасивна и каталитичка 
безбедност на поодделните уреди и возилото во целост, 
како и нивна споредба со легално дозволените. 

(2) При испитувањето на преправените возила, по-
правените возила и возилата со дополнително вградени 
уреди, особено се испитуваат: конструктивните особи-
ни, функционалноста и техничко-безбедносните својс-
тва на преправените (реконструираните), односно ре-
парираните, односно нововградените уреди, како и 
нивното вградување и влијание врз функционирањето 
и техничко-безбедносните својства на другите уреди од 
возилото и возилото во целост. 

(3) Доколку дополнително вградениот уред е про-
менет, поправен или адаптиран за вградување во вози-
лото, овластената техничка служба врши испитување и 
утврдување на: 

1. видот, намената, типот и технички карактеристи-
ки на уредот во споредба со техничките барања за та-
ков уред, неговата компатибилност со возилото во кое 
е вграден и со декларацијата на неговиот произведу-
вач; 

2. функционално-безбедносните карактеристики на 
уредот поединечно и во состав со другите уреди од во-
зилото;  и 

3. параметрите на надежност доколку за уредот по-
стојат такви технички барања. 

 
Член 16 

(1) Доколку со преправката се врши зголемување на 
масата на возилото, потребно е истовремено да се извр-
ши замена на елементите на системот за потпирање и 
на други системи и делови (системот за кочење, систе-
мот за управување и сл.) каде што тоа е неопходно сог-
ласно документацијата на производителот, со што во-
зилото се преведува во друг тип, варијанта, односно из-
ведба.  

(2) Доколку со преправката се врши зголемување на 
масата на возилото, а извршените преправки на возило-
то не се во рамките на предвидените и одобрени типо-
ви, варијанти, односно изведби согласно документаци-
јата на производителот, се применуваат следните прин-
ципи:  

- масата на возилото не може да се зголеми за пове-
ќе од 15%,  

- истовремено треба да се изврши замена на елемен-
тите на системот за потпирање и на други системи и 
делови (системот за кочење, системот за управување и 
сл.), доколку постоечките системи и компоненти не се 
предвидени за новото оптоварување, 

- да постои сообразност на извршените промени со 
техничките барања, согласно член 10 став (1) на овој 
правилник  (како што се корелација на меѓусокиното 
растојание и висината на тежиштето во контекст на 
распределбата на силите на кочење помеѓу оските и 
сл.) и 

- возилото после преправката не треба да претста-
вува опасност по неговите корисници и останатите 
учесници во сообраќајот, како и по животната средина. 

 
Член 17 

(1) При испитувањето на возилата со дополнително 
вграден уред за погон на компримиран или течен гас се 
спроведуваат активностите утврдени  во член 15 став 
(1) точки 1 и 2 на овој правилник и се врши посебна 
проверка дали се исполнети одредбите од став (2) на 
овој член . 

(2) Дополнително вградениот уред за погон на ком-
примиран или течен гас со сите негови компоненти 
треба да ги исполнат технички барања, кои важат во 
годината (датата) на одобрувањето на преправеното во-
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зило, а возилото во целост треба да ги задоволува сите 
технички барања, како и нормативи на неговиот произ-
ведувач кои важеле во годината (датата) на неговото 
производство. 

(3) При испитувањето на возило со вграден уред за 
погон на компримиран или течен гас посебно се прове-
рува компатибилноста на сите компоненти од уредот 
со возилото во целост. 

(4) Со испитувањето на возило со вграден уред за 
погон на компримиран или течен гас посебно се прове-
рува начинот на вградувањето на компонентите од уре-
дот во возилото, особено во однос на местоположбата 
на резервоарот, неговото прицврстување, заштитата на 
одделните компоненти, местоположбата и начинот на 
вградување на водовите, применетите материјали и по-
мошни компоненти. 

(5) При испитувањето на возило со вграден уред за 
погон со компримиран или течен гас, се вршат сите 
технички проверки за да се осигура неопходната не-
пропусност на гас. 

(6) При одобрување на возило со вграден уред за 
погон со гасно гориво, сопственикот  покрај докумен-
тите од член 12 и член 14 поднесува и потврда за вгра-
дување на уредот издадена од овластено правно лице 
согласно член 54 став (4) од Законот за возила. 

 
Член 18 

При испитување на поради одобрување на препра-
вени и поправени возила на кои им се непознати или 
неточни техничките податоци, во целост се проверува 
дали возилото и неговите уреди ги задоволуваат важеч-
ките техничките барања, а непознатите, односно неточ-
ни податоци се утврдуваат на база на спроведување 
прегледи и/или неопходни испитувања, земајќи ги 
предвид податоците од базата на податоци за возила, 
податоците од произведувачите, како и годината (дата-
та) на производство на возилото. 

 
Член 19 

(1) Ако резултатите од испитувањето поради одо-
брување на преправеното и/или  поправеното возило се 
позитивни, овластената стручна служба издава Потвр-
да за сообразност на преправено/поправено возило. 

(2) Формата и содржината на потврдата за сообраз-
носта на преправено/поправено возило е дадена во 
Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Во Потврдата од став (2) на овој член се внесу-
ваат идентификационите податоци на возилото и само 
оние карактеристики на возилото на чија промена вли-
јаела поправката, односно преправката.  

(4) Потврдата за сообразност од став (1) на овој 
член се издава во еден примерок на подносителот на 
барањето, која треба постојано да се чува во возилото 
на кое се однесува.  

(5) Овластената техничка служба до органот од 
член 14 став (1) на овој правилник доставува копија од 
потврдата за сообразност од став (1) на овој член, заед-
но со пропратно писмо.  

 
Член 20 

(1) Ако резултатите од испитувањето поради одо-
брување на преправено, односно поправено возилото, 
се негативни, овластената техничка служба писмено го 
известува сопственикот на возилото, како и органот од 
член 14 став (1) на овој правилник дека постапката се 
прекинува, при што се изнесуваат недостатоците, од-
носно причините поради кои наодите се негативни и на 
сопственикот на возилото му се предочува дека по-
стапката може да продолжи доколку во рок од 30 дена 
од денот на доставувањето на известувањето ги отстра-
ни наведените недостатоци.  

(2) Доколку сопственикот не постапи согласно ста-
вот (1) на овој член, постапката запира.  

Член 21 
Ако при испитувањето на возилото се утврди дека 

возилото ги пречекорува најголемите легални  вредно-
сти при регистрација во поглед на димензиите, или 
вкупната маса, или осното оптоварување, а другите ре-
зултати од неговото испитување се позитивни, овласте-
ната техничка служба во забелешката на издадената 
потврда за сообразност посочува на утврдените прече-
корувања. 

 
Член 22 

(1) За издадените потврди за сообразност на пре-
правено/поправено возило овластената техничка служ-
ба за испитување води евиденција, која ги содржи 
следните податоци: 

1. реден број на издадената потврда; 
2. дата на издавање на потврдата; 
3. име и презиме на сопственикот, односно носите-

лот на правото за користење на возилото; 
4. марка и тип на возилото за кое се однесува изда-

дениот документ; 
5. ознака (број) на шасијата и ознака (број) на мото-

рот на возилото; и 
6. причината поради која возилото или уредот се 

испитувани. 
(2) Потврда за сообразност на преправено/поправе-

но возило треба да биде изработена така да не може да 
се фалсификува. 

(3) Овластената техничка служба која ја издава по-
тврдата согласно член 19 став (1) од овој правилник, во 
својата архива чува копија од издадената потврда за со-
образност на преправено/поправено возило.  

(4) Техничката служба што издала потврда за соо-
бразност на преправено/поправено возило согласно 
овој правилник, на барање на сопственикот на возило-
то, издава дупликат на потврдата на преправено/попра-
вено возило, ако неговиот оригинал бил изгубен или 
уништен.  

 
IV. ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ 

 
Член 23 

(1) Техничките служби вршат или контролираат ис-
питувања потребни за одобрување на преправени и/или 
поправени возила и во случај на позитивен наод, одо-
бруваат преправени и/или поправени возила врз основа 
на одредбите од член 19 од Законот за возила.  

(2) Техничките служби не може да вршат испитува-
ња за кои не се овластени.  

(3) Техничките служби вршат или контролираат ис-
питувања потребни за одобрување на преправени и/или 
поправени возила може да бидат: 

1. Техничка служба што извршува работи во по-
стапката испитување заради одобрување на преправени 
и/или поправени возила согласно опфатот на работите 
од овој правилник во целост; и 

2. Техничка служба што извршува работи во по-
стапката на одобрување на одделни преправки и попра-
вки во потесна секторска област во согласност со од-
делните технички барања утврдени во соодветните тех-
нички спецификации. 

(4) Техничката служба во поглед на кадарот треба 
да исполнува:  

1. Техничка служба од ставот (3) точка 1 на овој 
член треба да располага со најмалку пет лица во редо-
вен работен однос со високо образование, завршен Ма-
шински факултет (од кои најмалку три лица од насока 
моторни возила и пет години искуство во областа ис-
питување или проектирање, производство и инспекција 
на возила и две лица од производна или конструктивна 
насока со три години работно искуство во струката). 
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Кадарот треба да располага со соодветни вештини, спе-
цифични технички знаења (темелни познавања на кон-
струкцијата и испитувањето на возилата, владеење на 
техниката на испитување, моделирање и симулации и 
слично) и докажано специфично искуство во примена 
на испитувачки и алтернативни виртуелни методи и 
слично и да е оспособен да извршува инженериски ис-
питувања, инженериски оценки, пресметки, спроведу-
вање на алтернативни виртуелни постапки на испиту-
вање со цел да се обезбеди соодветно ниво на безбед-
ност на патиштата и заштита на животната средина, во 
најголем можен степен; и  

2. Техничката служба од ставот (3) точка 2 од овој 
член треба да има најмалку три лица со високо образо-
вание од кои најмалку две лица со Машински факултет 
од насока моторни возила со најмалку три години ра-
ботно искуство во областа на возила и едно лице од 
Машински факултет од производна или конструктивна 
насока или Електротехнички факултет со најмалку три 
години работно искуство во струката. Кадарот треба да 
располага со соодветни вештини, специфични технич-
ки занаења, специфично искуство во секторската об-
ласт за која се овластува. 

(5) Техничката служба треба: 
- трајно да обезбедува независност и непристрас-

ност во своето работење; 
- да чува деловна тајна; 
- да има одговорност за извршувањето на својата 

дејност; 
- да има збирка на прописи за одобрување и други 

технички прописи за возилата, 
- да има докажано искуство во познавањето на си-

стемот на одобрување и детално познавање на технич-
ките барања за областите за кои е овластена. 

(6) Техничката служба при вршење на работите од 
својата надлежност не треба да има судир на интереси 
со правни и физички лица од областа на: проектирање, 
производство, продажба на возила, уреди и опрема за 
возила, одржување, и вршење преправки и поправки на 
возила. 

 
Член 24 

(1) Техничката служба од член 23 став (3) точка 1 
од овој правилник треба да располага со соодветна 
просторија - сала за испитувања, која треба да има: 

- соодветни услови за спроведување на потребните 
проверки и/или основни испитувања на возилото; 

- соодветен систем за затоплување,  
- соодветно осветлување; 
- најмалку две врати, за влез и излез од спротивни 

страни чија широчина треба да овозможуват несметано 
движење на возилата, како и безбедна и брза евакуаци-
ја на лицата од внатрешноста на просторијата кога во-
зилото се наоѓа на вратата, а согласно максималната 
ширина на возилата според Правилникот за техничките 
барања за системите, составните делови, самостојните 
технички единици, опремата, димензиите и вкупните 
маси и осното оптоварување на возилото, а висината на 
вратите треба да ги задоволува димензиите утврдени со 
истиот Правилник за техничките барања за системите, 
составните делови, самостојните технички единици, 
опремата, димензиите и вкупните маси и осното опто-
варување.  

- соодветно уреден канал кој овозможува спроведу-
вање на потребните испитувања на возилото; 

(2) Teхничка служба од член 23 став (3) точка 2 од 
овој правилник што извршува работи од секторската 
област треба да располага со соодветен затворен рабо-
тен простор во кој е можно да се вршат работите кои се 
опфатени во секторската област, како и канцелариски 

простор соодветно опремен за водење евиденција и ар-
хивирање на документацијата и соодветна техничка 
опременост согласно потребите за дејноста.  

 (3) Доколку преправката и/или поправката е од та-
ква природа да преправеното и/или поправеното вози-
ло може да има променета емисија на бучава, овласте-
ната техничка служба за испитување поради одобрува-
ње  на преправени и/или поправени возила треба да 
располага со отворен простор со соодветна подлога и 
димензии за испитување на бучава. 

(4) Овластената техничка служба за испитување по-
ради одобрување  на преправени и/или поправени во-
зила треба да располага со соодветен простор за парки-
рање кој е соодветен на видот на возилата кои се испи-
туваат и на зачестеноста на изведувањето на таквите 
работи.  

(5) Овластената техничка служба за испитување по-
ради одобрување  на преправени и/или поправени во-
зила и нивни уреди треба да располага и со соодветен 
простор за примање на странките, за архивата и соод-
ветен канцелариски простор за обработка на резултати-
те на испитувањата и подготовка на документите. 

(6) Овластената техничка служба за испитување по-
ради одобрување на преправени и/или поправени вози-
ла и нивни уреди треба да располага со информатичка 
и комуникациска опрема и развиен брз и надежен ин-
формациско комуникациски систем. 
 

Член 25 
Површините пред и зад просторијата - салата за ис-

питување на возила кај техничката служба од член 23 
став (3) точка 1 од овој правилник треба да се изграде-
ни, сообраќајно уредени и одбележани и да обезбедува-
ат услови за безбедно движење на возилата и лицата. 

 
Член 26 

Техничката служба од член 23 став (3) точка 1 од 
овој правилник треба перманентно да располага со ва-
жечките национални прописи од областа на возилата, 
да располага со UN/ECE правилниците кои ги содржат 
техничките барања за уредите и возилата, да располага 
со ЕУ прописите кои се однесуваат на возилата, како и 
да има организирано систем на перманентно следење 
на развојот на сите прописи кои ги дефинираат технич-
ките барања за возилата, нивните уреди и опрема, да 
располага со националните и меѓународни стандарди 
од областа на возилата и нивните уреди, како и со да-
тотека за техничките податоци за поодделни марки и 
типови на возилата со старост од најмалку 20 години, 
кои се доминантни помеѓу регистрираните возила во 
Република Македонија.   

 
Член 27 

Доколку поради одобрување на преправено и/или 
поправено возило е потребно испитување на одделни 
уреди и карактеристики на возилата за кои постојат 
технички барања содржани во одделни технички спе-
цификации, ECE правилници, или ЕУ прописите кои се 
однесуваат на возилата, стандарди или други прописи, 
овластената техничка служба треба да располага со ус-
лови и опрема за испитување кои овозможуваат спро-
ведување на основни испитувања или соодветни алтер-
нативни постапки.  

Член 28 
(1) Техничката служба од член 23 став (3) точка 1 

од овој правилник заради вршење испитувања на вози-
ла кои се преправени и/или поправени така да возилото 
во целина и/или неговите уреди во однос на своите тех-
нички карактеристики не се сведуваат на целосно поз-
ната и одобрена изведба која постои кај производите-
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лот и кај кои поради тоа е потребно да се направат се-
опфатни и комплексни проверки во однос на масените 
и димензионите параметри, да се направи утврдување 
на техничко - безбедносните карактеристики на уреди-
те и возилото кои вклучуваат проверки на карактери-
стиките и ефикасноста на системите за пренос на сили-
ната, системот за кочење, системот за потпирање, си-
стемот за управување, светлосно сигналните уреди, 
приклучните уреди, издувната емисија и бучавата, ја-
косните карактеристики и слично, истата треба да рас-
полага со опрема за основни испитувања спроведени 
со индикативни мерења и тоа: 

1. Уреди за димензионални мерења; 
2. Уреди за мерење на маса; 
3. Уреди за мерење на сила; 
4. Уреди за мерење на температура; 
5. Стоперица или друг уред за мерење на време; 
6. Уреди за испитување на напонска состојба (опто-

вареност) на пооделни уреди на возилото; 
7.   Уреди за мерење на вртежен момент на вртливи 

елементи; 
8. Уред за контунирано регистрирање на бројот на 

вртежи на  вртливи елементи; 
9. Уреди за испитување на перфомансите на кочење; 
10. Уреди за испитување на влечно динамичките 

карактеристики на возилата; 
11. Уреди за испитување на параметрите на управ-

ливост, стабилност и комфор на возилата; 
12. Уреди за испитување на еколошките параметри 

(состав на издувни гасови, и бучава) на возилата; 
13. Уреди за мерење на електричните величини и 

електричните врски кај возилата; 
14. Уреди за испитување на механичките каракте-

ристики и особини на материјалите од кои се изработе-
ни поодделни уреди (делови) на возилата; 

14. Соодветна хардверска и софтверска опрема; и 
15. Прирачна опрема 
(2) Барањата од став (1) на овој член се сметаат за 

задоволени ако техничката служба располага со било 
каква конфигурација на опрема која ги има капацитет и 
функционални карактеристики еквивалентни на опре-
мата наведена во ставот (1).  

(3) Техничката служба која изведува работи од сек-
торската област на овој правилник треба да располага 
со опрема за основни испитувања спроведени со инди-
кативни мерења кои што произлегуваат од општите и 
специфичните барања на секторската област. 

 
Член 29 

(1) Оспособеноста за вршење на работите на тех-
нички служби се проверува преку постапка за акреди-
тација спроведена од страна на Институтот за акреди-
тација на Република Македонија. 

(2) Техничката служба од член 23 став (3) точка 1 
од овој правилник се акредитира согласно член 58 став 
(3) од Законот за возила и овој правилник.  

(3) Техничката служба од член 23 став (3) точка 2 
се акредитира согласно член 58 став (3) од Законот за 
возила, барањата кои се однесуваат на неа од овој пра-
вилник и барањата од техничката спецификација за 
преправени и/или поправени возила по која аплицира.  

(4) Техничката служба во своето барање за акреди-
тација дефинира за каков вид техничка служба аплици-
ра согласно член 23 став (3) од овој правилник, како и 
став (3) на овој член. 

(5) Преоценка на оспособеноста за вршење на рабо-
тите на технички служби се прави во временски интер-
вал кој не е подолг од три години. 

Член 30 
(1) Постапката за овластување за вршење на рабо-

тите на техничка служба започнува со поднесување на 
барање од акредитирана техничка служба до Мини-
стерството за економија. 

(2) Барањето од став (1) на овој член ги содржи 
следните податоци:  

- назив и седиште на правното лице; 
- единствен матичен број на субјектот и даночен 

број; 
- број на вработен стручен кадар и докази за струч-

ната подготовка и 
- опис на обемот и задачите кои ќе ги врши правно-

то лице согласно одредбите од член 23 став (3) точка 1 
или одредбите од член 23 став (3) точка 2 од овој пра-
вилник. 

(3) Кон барањето од став (1) на овој член, акредити-
раната техничка служба доставува: 

1. доказ за упис во Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија; 

2. копии од обрасците М1/М2 за вработениот стру-
чен кадар во редовен работен однос кај правното лице, 
согласно барањата од член 23 став (4) на овој правил-
ник; 

3. доказ за техничка опременост или договор заве-
рен на нотар за користење на техничка опрема со важ-
ност од најмалку четири години; 

4. доказ дека има склучено договор за осигурување 
од професионална одговорност; 

5. доказ за позитивен бонитет; и 
6. копија од сертификатот за акредитација издаден 

од Институтот за акредитација на Република Македо-
нија, заверена на нотар. 

(4) Решението за овластување за вршење на работи-
те на техничката служба, на предлог на органот на одо-
брување, се издава во рок од 15 дена од приемот на ба-
рањето и тоа само за областа за која важи акредитаци-
јата. 

(5) Овластената техничка служба е должна трајно 
да ги исполнува условите од акредитацијата.  

(6) На предлог на органот за одобрување, може да 
се одземе овластувањето на техничката служба во слу-
чаите наведени во член 60 од Законот за возила. 

(7) Во решението од став (4) од овој член за технич-
ката служба која се овластува согласно член 23 став (3) 
точка 1 од овој правилник се наведува дека овластува-
њето се однесува согласно опфатот на работите што 
произлегуваат од овој правилник, a за техничката 
служба која се овластува согласно член  23 став (3) 
точка 2 од овој правилник се наведува, секторската об-
ласт  за која истата е овластена. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 31 

Со денот на влегување во сила на овој правилник ќе 
престане да важи Правилникот за условите, начинот и 
постапката за испитување на возила на моторен погон 
и приклучни возила („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 68/93).  

 
Член 32 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 25-128/1     

4 јануари 2010 година                 Министер, 
      Скопје                                 Фатмир Бесими, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
73. 

Врз основа на член 190 став 4 и член 106 став 1 точ-
ка д  од Законот за  хартии од вредност („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 95/05, 25/2007 и 
7/2008), Комисијата за хартии од вредност на својата 
седница одржана на 11.01.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОР-
ГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ И РАБОТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

                                 
Член 1 

Во Правилникот за кадровска, техничка и организа-
циона оспособеност за основање и работа на овластено 
правно лице за вршење услуги со хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
110/2006), во член  1 став 1, бројот “95” се заменува со 
бројот “94”. 

Во член 1 став 2, после зборот “согласно” се дода-
ваат зборовите: “ член 95 од”. 

Во член 1 став 2 после зборот “вредност” се додава-
ат зборовите: “(во понатамошниот текст : Законот)”. 

 
Член 2 

Во член 2, зборовите: “одобрение за вршење услуги 
со хартии од вредност” се бришат, а после зборот “из-
давање” се додаваат зборовите: “дозвола за работење 
на овластеното правно лице “. 

 
Член 3 

Членот 3 од Правилникот се брише и се додава нов 
член 3 кој гласи: 

„(1) Под кадровска оспособеност се подразбира де-
ка овластеното правно лице во секој момент мора да 
има минимален број на вработени лица определени со 
овој правилник, а во зависност од видот на услугите со 
хартии од вредност за кои бара дозвола за работење од 
Комисијата. 

(2) За вршење на услугите предвидени во член 94 
точки а), ѓ) и е) од Законот, овластеното правно лице  
мора да има најмалку две лица во редовен работен од-
нос што имаат дозвола за работење на брокер издадена 
од Комисијата. 

(3) За вршење на услугите предвидени во член 94 
точки а), в), ѓ) и е) од Законот, овластеното правно ли-
це  мора да има најмалку три лица во редовен работен 
однос, од кои две лица што имаат дозвола за работење 
на брокер и едно лице со дозвола за работење на инве-
стиционен советник издадени од Комисијата. 

(4) За вршење на сите услуги предвидени во член 
94 од Законот, овластеното правно лице мора да има 
најмалку четири лица во редовен работен однос, од кои 
две лица што имаат дозвола за работење на брокер и 
едно лице со дозвола за работење на инвестиционен со-
ветник издадени од Комисијата, и едно лице кое ќе ја 
обавува услугата од точка з) од член 94 од Законот ( 
“чување на хартии од вредност што вклучува отворање 
и водење на сметки на хартии од вредност за клиенти 
во депозитар и др. услуги со хартии од вредност по на-
лог на клиент (исплата на дивиденда и/или камата, из-
вестување за собранија на акционерите и слично)”. 

(5) За утврдување на исполнување на кадровската 
оспособеност, овластеното правно лице со барањето за 
дозвола за работа со хартии од вредност до Комисијата 
приложува: 

- податоци за бројот, искуството и образованието 
на лицата кои ќе бидат вклучени во извршувањето на 
услугите со хартии од вредност од членот 94 од Зако-
нот; 

- дозвола за работење на брокер или  дозвола за ра-
ботење на инвестиционен советник издадени од Коми-
сијата; 

- договори за заснован редовен работен однос; 
- изјава од вработените со дозвола за работење на 

брокер или дозвола за работење на инвестиционен со-
ветник дека нема истовремено да бидат овластени за 
извршување работи со хартии од вредност кај друго ов-
ластено правно лице." 

 
Член 4 

По член 3 од Правилникот се додава нов член 3-а 
кој гласи: 

 
„Член 3-а 

(1) Одговорно лице за вршење на услугите со хар-
тии од вредност  од член 94 од Законот е она лице кое 
има добиено согласност за директор на овластено прав-
но лице  согласно член 101 од Законот. 

(2) Лицето од став 1 на овој член е одговорно пред 
Комисијата, за сите видови на услуги за кои овластено-
то правно лице бара дозвола за работење на услугите 
со хартии од вредност  од член 94 од Законот." 

 
Член 5 

Во член 4 после зборот "дека" зборовите: "најмалку 
две лица со дозвола за работењето на брокер или доз-
вола за работење на инвестиционен советник", се заме-
нуваат со зборовите: "лицата од член 3 од овој Правил-
ник." 

 
Член 6 

Во член 5, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:  
„(2) Кога како овластено правно лице за вршење на 

услуги со хартии од вредност се јавува банка, истата 
приложува и податоци за лице во организациониот 
дел/единица одговорно за евидентирање и изготвување 
на неревидиран годишен и шестмесечен извештај за 
финансиското работење на организационата единица за 
работа со хартии од вредност.“   

 
Член 7 

Во член 6 по зборот "странки", зборот "и" се заме-
нува со запирка, по зборот "тргување" точката се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите "просторија 
каде што ќе се обавува услугата од точка в) од член 94 
од Законот и просторија каде ќе се обавува услугата од 
точка з) од член 94 од Законот. "   

        
Член 8 

Во член 7 зборот "функции" се заменува со зборо-
вите: "финансиски услуги во зависност од структурата 
и организацијата". 

 
Член 9 

Во член 9 став 2, по алинеата 7, точката (.) се заме-
нува со точка запирка (;) и се додаваат две нови алинеи 
кои гласат:         

„- податоци за информатичкиот систем и техничка-
та опрема која ќе ја користи овластеното  правно лице  
при вршењето на услугите поврзани со тргување со 
хартии од вредност; 
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- податоци за информатичкиот систем и техничката 
опрема која ќе ја користи овластеното  правно лице  
при вршењето на услугата од точка з) од член 94 од За-
конот". 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„(3) Овластеното правно лице кое прима налози од 

клиенти по електронски пат треба да поседува сопс-
твена интернет страница на која директно се прима 
електронски налог од клиент, компјутерско-информа-
тичка опрема и соодветен лиценциран софтвер кој 
овозможува: 

- функционалност на електронско потпишување и 
криптирање и/или декриптирање на налозите за тргува-
ње примени по електронски пат  и 

- потврда на идентитетот на клиентот преку систем 
на електронски потпис во отворен или затворен систем 
согласно Законот за електронски потпис. 

 
Член 10 

По член 11 се додава еден нов член 11-а кој гласи: 
 

„Член 11-а 
(1) Овластеното правно лице е целосно одговорно 

за нормално и непречено функционирање на компју-
терско-информатичката опрема и соодветниот лицен-
циран софтвер за примање на налози од клиенти по 
електронски пат, за нејзината сигурност и безбедност, 
како и за доверливоста и чувањето на податоците содр-
жани во електронските налози. 

(2) Постапката и одговорноста при работењето со 
налози примени по електронски пат, овластеното прав-
но лице ја уредува со посебен акт (одлука, правила).“      

 
Член 11 

Во член 14 став 2 по алинеата 6 се додаваат  4  нови 
алинеи кои гласат:  

„- доказ за начинот на функционално разграничува-
ње во организацискиот дел кој ќе ја обавува услугата 
од точка з) од член 94 од Законот во однос на останати-
те делови на овластеното правно лице  од аспект на за-
штита на доверливоста на податоците и избегнувањето 
судир на интереси, особено во поглед на разграничува-
њето со организациските делови кои вршат тргување 
со хартии од вредност и управување со портфолио на 
хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуа-
лен клиент; 

- доказ за разграничувањето на линиите на известу-
вање до надлежните органи на управување со другите 
организациски делови, особено во поглед на разграни-
чувањето на линиите на известување со другите орга-
низациски делови кои вршат тргување со хартии од 
вредност и управување со портфолио на хартии од 
вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент; 

- акт (одлука, правила) на овластеното правно лице 
од член 11а на овој Правилник и 

- доказ за функционална сопствена интернет стра-
ница и доказ за  поседување на компјутерско информа-
тичка опрема и соодветен лиценциран софтвер за ди-
ректен прием на налози од клиенти по електронски 
пат." 

 
Член 12 

Во член 15 алинеата 3 се заменува со нова алинеа 3 
која гласи: 

„ - начин на функционално разграничување во орга-
низационата единица за тргување со хартии од вред-
ност,  за обавување на  услугата од точка в) од член 94 
од Законот, за обавување на услугата од точка з) од 
член 94 од Законот и другите организациони единици 
на банката, во функција на заштита на доверливите по-
датоци и избегнување на конфликт на интереси.“ 

Член 13 
Овластените правни лица се должни своето работе-

ње да го усогласат со одредбите од овој правилник во 
рок од 30 дена од денот на неговото објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 14 

Овој правилник е од времен карактер и истиот мо-
же да биде со важност во рок од 90 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
   Бр. 01-82/1            Комисија за хартии од вредност 

11 јануари 2010 година               Претседател, 
      Скопје                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
74. 

Врз основа на член 190 став (1) од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), а во врска со член 114 став (3) од За-
конот за инвестициски фондови („Службен весник на 
РМ“ бр.12/2009), Комисијата за хартии од вредност на 
седницата одржана на ден 11.01.2010 година донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН, СОДРЖИНАТА НА ОД-
ДЕЛНИТЕ СМЕТКИ ВО СМЕТКОВНИОТ ПЛАН НА 
ОТВОРЕНИТЕ ФОНДОВИ, КАКО И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  

НА ОТВОРЕНИТЕ ФОНДОВИ 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со Правилникот за сметковниот план, содржината 

на одделните сметки во сметковниот план на отворени-
те фондови, како и формата и содржината на финанси-
ските извештаи на отворените фондови (во понатамош-
ниот текст: Правилник) се уредува сметковниот план, 
содржината на одделните сметки во сметковниот план 
на отворените фондови, како и формата и содржината 
на финансиските извештаи на отворените фондови. 

 
Член 2 

(1) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови е должно, одвоено од своите деловни книги и фи-
нансиски извештаи, да ги води деловните книги и дру-
гата документација, како и да изготвува финансиски 
извештаи на секој одделен инвестициски фонд со кој 
управува. 

(2) Друштвото за управување со фондови ги опфаќа 
состојбата и промените на состојбата на средствата, об-
врските и капиталот, како и приходите и расходите, и ги 
утврдува резултатите од работењето во согласност со 
контниот план даден во Прилог 1 на овој Правилник. 

(3) Пропишаните синтетички (трицифрени) сметки 
можат да се расчленуваат на аналитички сметки. 

(4) Состојбата и промените на состојбата на средс-
твата, обврските и капиталот, како и приходите и рас-
ходите, и утврдувањето на финансискиот резултат од 
работењето на фондот се евидентираат во согласност 
со Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓу-
народните стандарди за финансиско известување, пре-
ведени и објавени во Република Македонија, односно 
со Правилникот за водење сметководство (Службен 
весник на Република Македонија бр. 94/2004, бр. 
11/2005 и бр.116/2005). 
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II. СОДРЖИНА НА СМЕТКИТЕ ВО СМЕТКОВНИОТ 
ПЛАН 

 
КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА 

 
Член 3 

На сметките од групата 10 - Парични средства и па-
рични еквиваленти, се евидентираат паричните средства 
на сметка во банки и други финансиски институции.  

На сметката 100 – Денарска сметка, се евидентира-
ат денарските парични средства на инвестицискиот 
фонд на сметка во банки, расположиви за вложувања 
во финансиски инструменти со кои се тргува на дома-
шен и странски финансиски пазар и исплата на обвр-
ските на фондот. 

На сметката 101 – Девизна сметка, се евидентираат 
девизните парични средства на инвестицискиот фонд 
на сметка во банки, расположиви за вложувања во фи-
нансиски инструменти со кои се тргува на странски 
финансиски пазар и исплата на обврските на фондот. 

  
Член 4 

На сметките од групата 11 – Побарувања по основ 
на продажба на хартии од вредност, се евидентираат 
побарувањата на инвестициските фондови врз основа 
на продажба на хартии од вредност.  

На сметката 110 – Побарувања по основ на продаж-
ба на должнички хартии од вредност, се евидентираат 
побарувањата на инвестицискиот фонд врз основа на 
продажба на должнички хартии од вредност, од денот 
на продажба на хартијата од вредност до денот на пре-
нос на паричните средства. 

На сметката 111 – Побарувања по основ на продаж-
ба на сопственички хартии од вредност, се евидентира-
ат побарувањата на инвестицискиот фонд врз основа 
на продажба на сопственички хартии од вредност, од 
денот на продажба на хартијата од вредност до денот 
на пренос на паричните средства. 

На сметката 119 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на побарувањата по основ на про-
дажба на хартии од вредност, се евидентираат отписите 
на побарувањата кои не претставуваат конечно отпи-
шување. Дефинитивното отпишување на побарувањето 
се книжи директно на основната сметка. 

 
Член 5 

На сметките од групата 12 – Останати побарувања 
по основ на продажба, се евидентираат останатите по-
барувања на инвестициските фондови врз основа на 
продажба на хартии од вредност.  

На сметката 120 – Останати побарувања по основ 
на продажба, се евидентираат останатите побарувања 
на инвестициските фондови врз основа на продажба на 
хартии од вредност, од денот на продажба на хартијата 
од вредност до денот на пренос на паричните средства. 

На сметката 129 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на останатите побарувања по основ 
на продажба на хартии од вредност, се евидентираат 
отписите на останатите побарувања кои не претставу-
ваат конечно отпишување. Дефинитивното отпишува-
ње на побарувањето се книжи директно на основната 
сметка. 

 
Член 6 

На сметките од групата 13 – Побарувања по основ на 
дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници, 
се евидентираат побарувања на инвестициските фондо-
ви по основ на објавени дивиденди, достасана камата и 
достасана главнина кои сеуште не се наплатени.  

На сметката 130 – Побарувања по основ на диви-
денди, се евидентираат побарувањата на инвестициски-
от фонд врз основа на објавени а сèуште неисплатени 
дивиденди. 

На сметката 131 – Побарувања по основ на парични 
депозити, се евидентираат доспеаните а сèуште неисп-
латени камати и главници од паричните депозити на 
инвестицискиот фонд. 

На сметката 132 – Побарувања по основ на отплата 
на обврзници, се евидентираат доспеаните а сèуште не-
исплатени камати и главници од должнички хартии од 
вредност. 

На сметката 139 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на побарувањата по основ на диви-
денди, депозити и отплата на обврзници, се евиденти-
раат отписите на побарувањата кои не претставуваат 
конечно отпишување. Дефинитивното отпишување на 
побарувањето се книжи директно на основната сметка. 

 
Член 7 

На сметките од групата 14 – Побарувања по основ 
на дадени аванси, се евидентираат побарувањата кои 
инвестицискиот фонд ги има за дадени аванси кон дру-
ги лица. 

На сметката 140 – Побарувања по основ на дадени 
аванси, се евидентираат побарувањата кои инвестици-
скиот фонд ги има за дадени аванси кон други лица. 

 
Член 8 

На сметките од групата 15 – Побарувања од друш-
твото за управување со фондови се евидентираат поба-
рувањата на инвестицискиот фонд од друштвото за 
управување со фондови. 

На сметката 150 – Побарувања од друштвото за 
управување со фондови се евидентираат побарувањата 
на инвестицискиот фонд од друштвото за управување 
со фондови во случај кога треба да се покрие евентуал-
на штета кон инвестицискиот фонд, во случај кога 
друштвото наплатило поголем надоместок или во слу-
чај кога некои обврски се наплатени од фондот а сог-
ласно Законот е обврска на друштвото за управување 
со фондови. 

На сметката 159 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на побарувањата од друштвото за 
управување со фондови, се евидентираат отписите на 
побарувањата кои не претставуваат конечно отпишува-
ње. Дефинитивното отпишување на побарувањето се 
книжи директно на основната сметка.  

 
Член 9 

На сметките од групата 16 – Побарувања од депози-
тарната банка се евидентираат побарувањата на инве-
стицискиот фонд од депозитарната банка. 

На сметката 160 – Побарувања од депозитарната 
банка се евидентираат побарувањата на инвестицискиот 
фонд од депозитарната банка во случај кога треба да се 
покрие евентуална штета кон инвестицискиот фонд, во 
случај кога банката наплатила поголем надоместок или 
во случај кога некои обврски се наплатени од фондот а 
согласно Законот е обврска на депозитарната банка. 

На сметката 169 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста) на побарувањата од депозитарната 
банка, се евидентираат отписите на побарувањата кои 
не претставуваат конечно отпишување. Дефинитивно-
то отпишување на побарувањето се книжи директно на 
основната сметка.  

 
Член 10 

На сметките од групата 17 – Останати побарувања 
на фондот се евидентираат останатите побарувања на 
инвестицискиот фонд кои не се опфатени со сметките 
од претходните групи од оваа класа. 
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На сметката 170 – Останати побарувања се евиденти-
раат останатите побарувања на инвестицискиот фонд. 

На сметката 179 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на останатите побарувања на инве-
стицискиот фонд, се евидентираат отписите на побару-
вањата кои не претставуваат конечно отпишување. Де-
финитивното отпишување на побарувањето се книжи 
директно на основната сметка.  

 
Член 11 

На сметките од групата 18 – Побарувања по основ 
на камата и останати средства се евидентираат побару-
вањата на инвестицискиот фонд по основ на камата и 
останати средства на фондот. 

На сметката 180 – Побарувања по основ на пресме-
тана камата и останати средства се евидентираат поба-
рувањата по основ на пресметани а недостасани камати 
и останати средства на фондот. Пресметана а недоста-
сана камата го претставува дневниот износ на камата 
што ја стекнал фондот а правото на наплата на камата 
ќе го оствари на датумот на доспевање на депозитот 
или на хартијата од вредност. 

 
КЛАСА 2: КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 

 
Член 12 

На сметките од групата 20 – Обврски по основ на 
вложувања во хартии од вредност, се евидентира со-
стојбата и промените на обврските кои настануваат во 
врска со вложувањата на инвестицискиот фонд во хар-
тии од вредност. 

На сметката 200 – Обврски по основ на вложувања 
во должнички хартии од вредност, се евидентира со-
стојбата и промените на обврските кои настануваат во 
врска со вложувањата на инвестицискиот фонд во 
должнички хартии од вредност. 

На сметката 201 – Обврски по основ на вложувања 
во сопственички хартии од вредност, се евидентира со-
стојбата и промените на обврските кои настануваат во 
врска со вложувањата на инвестицискиот фонд во 
сопственички хартии од вредност. 

 
Член 13 

На сметките од групата 21 – Останати обврски по 
основ на вложувања во хартии од вредност, се евиден-
тираат други неспомнати обврски кои произлегуваат 
од вложувања во хартии од вредност. 

На сметката 210 – Останати обврски по основ на 
вложувања во хартии од вредност, се евидентира со-
стојбата и промените на останатите обврски кои наста-
нуваат во врска со вложувањата на инвестицискиот 
фонд во хартии од вредност. 

 
Член 14 

На сметките од групата 22 – Обврски по основ на 
вложувања во пласмани, депозити и репо договори, се 
евидентира состојбата и промените на обврските кои 
настануваат во врска со вложувањата на инвестициски-
от фонд во пласмани, депозити, и репо договори. 

На сметката 220 – Обврски по основ на вложувања 
во пласмани, се евидентира состојбата и промените на 
обврските кои настануваат во врска со вложувањата на 
инвестицискиот фонд во пласмани. 

На сметката 221 – Обврски по основ на вложувања 
во депозити, се евидентира состојбата и промените на 
обврските кои настануваат во врска со вложувањата на 
инвестицискиот фонд во депозити. 

На сметката 222 – Обврски по основ на вложувања 
во репо договори, се евидентира состојбата и промени-
те на обврските кои настануваат во врска со вложува-
њата на инвестицискиот фонд во репо договори. 

Член 15 
На сметките од групата 23 – Обврски спрема друш-

твото за управување со фондови, се евидентираат надо-
местоците што друштвото за управување со фоднови 
треба да ги наплати од инвестицискиот фонд. 

На сметката 230 – Обврски за надомест на управу-
вање на друштвото за управување со фондови се еви-
дентира надоместокот за управување на друштвото за 
управување со фондови. 

На сметката 239 – Останати обврски спрема друш-
твото за управување со фондови се евидентираат оста-
натите обврски спрема друштвото за управување со 
фондови, а кои не се поврзани со работите на управу-
вање со имотот на инвестицискиот фонд. 

 
Член 16 

На сметките од групата 24 – Обврски спрема депо-
зитарната банка, се евидентираат обврските на фондот 
кон депозитарната банка. 

На сметката 240 – Обврски за надомест на депози-
тарната банка се евидентира надоместокот на депози-
тарната банка за вршење на работите на депозитарна 
банка на инвестицискиот фонд. 

На сметката 249 – Останати обврски спрема депо-
зитарната банка се евидентираат останатите обврски 
спрема депозитарната банка, а кои не се поврзани со 
работите на депозитарна банка на инвестицискиот 
фонд. 

 
Член 17 

На сметките од групата 25 – Обврски по основ на 
дозволени трошоци на фондот, се евидентираат обвр-
ските за брокерски и посреднички провизии, обврските 
за ревизија, и други обврски за намирување на трошо-
ците на фондот предвидени со проспектот и статутот 
на фондот, а кои не се опфатени со сметките од групата 
23 и групата 24.   

На сметката 250 – Обврски по основ на водење ре-
гистар на удели се евидентираат обврските на инвести-
цискиот фонд по основ на водење регистар на удели, 
вклучувајќи ги и обврските по основ на издавање по-
тврда за трансакција или состојба на удел, како и обвр-
ските по основ на исплата на уделот во добивката. 

На сметката 251 – Обврски по основ на годишна ре-
визија на фондот се евидентираат обврските на фондот 
по основ на годишна ревизија на фондот. 

На сметката 252 – Обврски по основ на објави на 
фондот се евидентираат обврските по основ на објава 
на проспектот и други пропишани објави на фондот. 

На сметката 259 – Останати обврски по основ на 
други трошоци утврдени со статутот и проспектот на 
фондот се евидентираат останатите обврски за намиру-
вање на трошоците на фондот предвидени со проспе-
ктот и статутот на фондот, а кои не се опфатени со 
претходните сметки. 

 
Член 18 

На сметките од групата 26 – Обврски по основ на 
исплата на имателите на документите за удел, се евиден-
тираат обврските кон имателите на документи за удел 
кои поднеле барања за откуп на документите за удел и 
обврските кон имателите на документи за удел по основ 
на исплата на учество во добивката на фондот.  

На сметката 260 – Обврски за исплата на средства 
по основ на поднесени барања за откуп на документи 
за удел се евидентираат обврските на инвестицискиот 
фонд кон имателите на документи за удел кои поднеле 
барања за откуп на документи за удел. 

На сметката 261 – Обврски за исплата на учество во 
добивката на фондот се евидентираат обврските на ин-
вестицискиот фонд за учество во добивката на фондот 
кон имателите на документи за удел. 
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Член 19 
На сметките од групата 27 – Останати обврски на 

фондот се евидентираат останатите неспомнати обвр-
ски на инвестицискиот фонд.  

На сметката 270 – Останати обврски на фондот се 
евидентираат останатите неспомнати обврски на инве-
стицискиот фонд. 

 
КЛАСА 3: ФИНАНАСИСКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ  

ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ 
 

Член 20 
На сметките од групата 30 – Хартии од вредност 

котирани на берза во земјата кои се чуваат за тргување 
се евидентираат вложувањата на фондот во хартии од 
вредност кои котираат на берза во земјата, а кои фон-
дот ги означил како хартии од вредност за тргување, 
односно кои се стекнати за целите на генерирање на 
добивка од краткорочните флуктуации на цената. 

На сметката 300 – Сопственички хартии од вред-
ност котирани на берза во земјата кои се чуваат за тр-
гување се евидентираат вложувањата на фондот во 
сопственички хартии од вредност кои котираат на бер-
за во земјата, а кои фондот ги означил како хартии од 
вредност за тргување, односно кои се стекнати за цели-
те на генерирање на добивка од краткорочните флукту-
ации на цената. 

На сметката 301 – Долгорочни должнички хартии 
од вредност котирани на берза во земјата кои се чуваат 
за тргување се евидентираат вложувањата на фондот во 
долгорочни должнички хартии од вредност кои котира-
ат на берза во земјата, а кои фондот ги означил како 
хартии од вредност за тргување, односно кои се стек-
нати за целите на генерирање на добивка од краткороч-
ните флуктуации на цената. 

На сметката 302 – Краткорочни должнички хартии 
од вредност котирани на берза во земјата кои се чуваат 
за тргување се евидентираат вложувањата на фондот во 
краткорочни должнички хартии од вредност кои коти-
раат на берза во земјата, а кои фондот ги означил како 
хартии од вредност за тргување, односно кои се стек-
нати за целите на генерирање на добивка од краткороч-
ните флуктуации на цената. 

На сметката 309 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на хартиите од вредност котирани на 
берза во земјата кои се чуваат за тргување се евиденти-
раат промените во објективната вредност на хартиите 
од вредност кои се чуваат за тргување и кои се котира-
ни на берза во земјата. 

 
Член 21 

На сметките од групата 31 – Хартии од вредност 
котирани на странска берза кои се чуваат за тргување 
се евидентираат вложувањата на фондот во хартии од 
вредност кои котираат на странска берза, а кои фондот 
ги означил како хартии од вредност за тргување, од-
носно кои се стекнати за целите на генерирање на до-
бивка од краткорочните флуктуации на цената. 

На сметката 310 – Сопственички хартии од вред-
ност котирани на странска берза кои се чуваат за тргу-
вање се евидентираат вложувањата на фондот во сопс-
твенички хартии од вредност кои котираат на странска 
берза, а кои фондот ги означил како хартии од вред-
ност за тргување, односно кои се стекнати за целите на 
генерирање на добивка од краткорочните флуктуации 
на цената. 

На сметката 311 – Долгорочни должнички хартии 
од вредност котирани на странска берза кои се чуваат 
за тргување се евидентираат вложувањата на фондот во 

долгорочни должнички хартии од вредност кои котира-
ат на странска берза, а кои фондот ги означил како хар-
тии од вредност за тргување, односно кои се стекнати 
за целите на генерирање на добивка од краткорочните 
флуктуации на цената. 

На сметката 312 – Краткорочни должнички хартии 
од вредност котирани на странска берза кои се чуваат 
за тргување се евидентираат вложувањата на фондот во 
краткорочни должнички хартии од вредност кои коти-
раат на странска берза, а кои фондот ги означил како 
хартии од вредност за тргување, односно кои се стек-
нати за целите на генерирање на добивка од краткороч-
ните флуктуации на цената. 

На сметката 319 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на хартиите од вредност котирани на 
странска берза кои се чуваат за тргување се евиденти-
раат промените во објективната вредност на хартиите 
од вредност кои се чуваат за тргување и кои се котира-
ни на странска берза. 

 
Член 22 

На сметките од групата 32 – Останати хартии од 
вредност од домашни издавачи кои се чуваат за тргува-
ње се евидентираат вложувањата на фондот во остана-
ти хартии од вредност кои се чуваат за тргување изда-
дени од издавачи од земјата. 

На сметката 320 – Останати хартии од вредност од 
домашни издавачи кои се чуваат за тргување се еви-
дентираат вложувањата на фондот во останати хартии 
од вредност кои се чуваат за тргување издадени од из-
давачи од земјата. 

На сметката 329 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на останати хартии од вредност од 
домашни издавачи кои се чуваат за тргување се еви-
дентираат промените во објективната вредност на оста-
натите хартии од вредност кои се чуваат за тргување 
издадени од издавачи во земјата. 

  
Член 23 

На сметките од групата 33 – Останати хартии од 
вредност од странски издавачи кои се чуваат за тргува-
ње се евидентираат вложувањата на фондот во остана-
ти хартии од вредност кои се чуваат за тргување изда-
дени од странски издавачи. 

На сметката 330 – Останати хартии од вредност од 
странски издавачи кои се чуваат за тргување се евиден-
тираат вложувањата на фондот во останати хартии од 
вредност кои се чуваат за тргување издадени од издава-
чи од странство. 

На сметката 339 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на останати хартии од вредност од 
странски издавачи кои се чуваат за тргување се евиден-
тираат промените во објективната вредност на остана-
тите хартии од вредност кои се чуваат за тргување из-
дадени од издавачи во странство. 

 
Член 24 

На сметките од групата 34 – Деривативни инстру-
менти се евидентираат терминските и опциските дого-
вори и други деривативни инструменти со кои се тргу-
ва на регулирани пазари согласно член 66 став 1 точка 
5 од Законот за инвестициски фондови. 

На сметката 340 – Деривативни инструменти се 
евидентираат терминските и опциските договори и 
други деривативни инструменти со кои се тргува на ре-
гулирани пазари согласно член 66 став 1 точка 5 од За-
конот за инвестициски фондови. 
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Член 25 
На сметките од групата 35 – Останати финансиски 

средства кои се чуваат за тргување се евидентираат 
вложувањата на фондот во останати финансиски средс-
тва кои се стекнати или направени главно за целите на 
генерирање на добивка од краткорочните флуктуации 
на цената. 

На сметката 350 – Останати финансиски средства 
кои се чуваат за тргување се евидентираат вложувања-
та на фондот во останати финансиски средства кои се 
стекнати или направени главно за целите на генерира-
ње на добивка од краткорочните флуктуации на цената. 

 
КЛАСА 4: ФИНАНАСИСКИ СРЕДСТВА  

РАСПОЛОЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА 
 

Член 26 
На сметките од групата 40 – Хартии од вредност 

котирани на берза во земјата расположиви за продажба 
се евидентираат вложувањата на фондот во хартии од 
вредност кои котираат на берза во земјата, а кои се кла-
сифицирани како хартии од вредност расположиви за 
продажба, согласно МСС 39. 

На сметката 400 – Сопственички хартии од вред-
ност котирани на берза во земјата расположиви за про-
дажба се евидентираат вложувањата на фондот во 
сопственички хартии од вредност кои котираат на бер-
за во земјата, а кои се класифицирани како хартии од 
вредност расположиви за продажба, согласно МСС 39.  

На сметката 401 – Долгорочни должнички хартии 
од вредност котирани на берза во земјата расположиви 
за продажба се евидентираат вложувањата на фондот 
во долгорочни должнички хартии од вредност кои ко-
тираат на берза во земјата, а кои се класифицирани ка-
ко хартии од вредност расположиви за продажба, сог-
ласно МСС 39. 

На сметката 402 – Краткорочни должнички хартии 
од вредност котирани на берза во земјата расположиви 
за продажба се евидентираат вложувањата на фондот 
во краткорочни должнички хартии од вредност кои ко-
тираат на берза во земјата, а кои се класифицирани ка-
ко хартии од вредност расположиви за продажба, сог-
ласно МСС 39. 

На сметката 409 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на хартиите од вредност котирани на 
берза во земјата а кои се расположиви за продажба се 
евидентираат промените во објективната вредност на 
хартиите од вредност кои се расположиви за продажба 
и кои се котирани на берза во земјата. 

 
Член 27 

На сметките од групата 41 – Хартии од вредност 
котирани на странска берза расположиви за продажба 
се евидентираат вложувањата на фондот во хартии од 
вредност кои котираат на странска берза, а кои се кла-
сифицирани како хартии од вредност расположиви за 
продажба, согласно МСС 39. 

На сметката 410 – Сопственички хартии од вред-
ност котирани на странска берза расположиви за про-
дажба се евидентираат вложувањата на фондот во 
сопственички хартии од вредност кои котираат на 
странска берза, а кои се класифицирани како хартии од 
вредност расположиви за продажба, согласно МСС 39.  

На сметката 411 – Долгорочни должнички хартии 
од вредност котирани на странска берза расположиви 
за продажба се евидентираат вложувањата на фондот 
во долгорочни должнички хартии од вредност кои ко-
тираат на странска берза, а кои се класифицирани како 
хартии од вредност расположиви за продажба, соглас-
но МСС 39. 

На сметката 412 – Краткорочни должнички хартии 
од вредност котирани на берза во земјата расположиви 
за продажба се евидентираат вложувањата на фондот 
во краткорочни должнички хартии од вредност кои ко-
тираат на странска берза, а кои се класифицирани како 
хартии од вредност расположиви за продажба, соглас-
но МСС 39. 

На сметката 419 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на хартиите од вредност котирани на 
странска берза а кои се расположиви за продажба се 
евидентираат промените во објективната вредност на 
хартиите од вредност кои се расположиви за продажба 
и кои се котирани на берза во странство. 

 
Член 28 

На сметките од групата 42 – Останати хартии од 
вредност на домашни издавачи расположиви за про-
дажба се евидентираат вложувањата на фондот во оста-
нати хартии од вредност расположиви за продажба из-
дадени од издавачи од земјата. 

На сметката 420 – Останати хартии од вредност од 
домашни издавачи кои се расположиви за продажба се 
евидентираат вложувањата на фондот во останати хар-
тии од вредност кои се расположиви за продажба изда-
дени од издавачи од земјата. 

На сметката 429 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на останати хартии од вредност од 
домашни издавачи кои се расположиви за продажба се 
евидентираат промените во објективната вредност на 
останатите хартии од вредност кои се расположиви за 
продажба издадени од издавачи од земјата. 

  
Член 29 

На сметките од групата 43 – Останати хартии од 
вредност од странски издавачи расположиви за про-
дажба се евидентираат вложувањата на фондот во оста-
нати хартии од вредност расположиви за продажба из-
дадени од странски издавачи. 

На сметката 430 – Останати хартии од вредност од 
странски издавачи кои се чуваат за тргување се евиден-
тираат вложувањата на фондот во останати хартии од 
вредност кои се чуваат за тргување издадени од издава-
чи од странство. 

На сметката 439 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на останати хартии од вредност од 
странски издавачи кои се чуваат за тргување се евиден-
тираат промените во објективната вредност на остана-
тите хартии од вредност кои се чуваат за тргување из-
дадени од издавачи во странство. 

 
Член 30 

На сметките од групата 44 – Останати финансиски 
средства расположиви за продажба се евидентираат 
вложувањата на фондот во останати финансиски средс-
тва кои се класифицирани како хартии од вредност 
расположиви за продажба согласно МСС 39. 

На сметката 440 – Останати финансиски средства 
расположиви за продажба се евидентираат вложувања-
та на фондот во останати финансиски средства кои се 
класифицирани како хартии од вредност расположиви 
за продажба согласно МСС 39. 

 
КЛАСА 5: ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО 

ДОСПЕВАЊЕ 
 

Член 31 
На сметките од групата 50 – Краткорочни депозити 

се евидентираат вложувањата на фондот во депозити 
во овластени банки во Република Македонија, кои до-
стасуваат во рок пократок од една година. 



Стр. 180 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јануари 2010 
 

На сметката 500 – Краткорочни депозити во овла-
стени банки во Република Македонија се евидентираат 
вложувањата на фондот во депозити во овластени бан-
ки во Република Македонија, кои достасуваат во рок 
пократок од една година. 

На сметката 509 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на краткорочните депозити се еви-
дентираат промените во објективната вредност на де-
позитите на фондот во овластени банки во Република 
Македонија, кои достасуваат во рок пократок од една 
година. 

 
Член 32 

На сметките од групата 51 – Долгорочни депозити 
се евидентираат вложувањата на фондот во депозити 
во овластени банки во Република Македонија, кои до-
стасуваат во рок од една година. 

На сметката 510 – Долгорочни депозити во овласте-
ни банки во Република Македонија се евидентираат 
вложувањата на фондот во депозити во овластени бан-
ки во Република Македонија, кои достасуваат во рок 
од една година. 

На сметката 519 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на долгорочните депозити се еви-
дентираат промените во објективната вредност на де-
позитите на фондот во овластени банки во Република 
Македонија, кои достасуваат во рок од една година . 

 
Член 33 

На сметките од групата 52 – Краткорочни должнич-
ки хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се 
евидентираат вложувањата на фондот во краткорочни 
должнички хартии од вредност од домашни и странски 
издавачи кои се чуваат до достасување.  

На сметката 520 – Краткорочни должнички хартии 
од вредност издадени од издавачи во земјата кои се чу-
ваат до достасување, се евидентираат вложувањата на 
фондот во краткорочни должнички хартии од вредност 
издадени од издавачи во земјата, а кои се чуваат до до-
стасување. 

На сметката 521 – Краткорочни должнички хартии 
од вредност издадени од странски издавачи кои се чу-
ваат до достасување, се евидентираат вложувањата на 
фондот во краткорочни должнички хартии од вредност 
издадени од странски издавачи, а кои се чуваат до до-
стасување. 

На сметката 529 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на краткорочни должнички хартии 
од вредност кои се чуваат до доспевање, се евиденти-
раат промените во објективната вредност на хартиите 
од вредност кои се чуваат до достасување. 

  
Член 34 

На сметките од групата 53 – Долгорочни должнич-
ки хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се 
евидентираат вложувањата на фондот во долгорочни 
должнички хартии од вредност од домашни и странски 
издавачи кои се чуваат до достасување.  

На сметката 530 – Долгорочни должнички хартии 
од вредност издадени од издавачи во земјата кои се чу-
ваат до достасување, се евидентираат вложувањата на 
фондот во долгорочни должнички хартии од вредност 
издадени од издавачи во земјата, а кои се чуваат до до-
стасување. 

На сметката 531 – Долгорочни должнички хартии 
од вредност издадени од странски издавачи кои се чу-
ваат до достасување, се евидентираат вложувањата на 
фондот во долгорочни должнички хартии од вредност 
издадени од странски издавачи, а кои се чуваат до до-
стасување. 

На сметката 539 – Вредносно усогласување (испра-
вка на вредноста)  на долгорочни должнички хартии од 
вредност кои се чуваат до доспевање, се евидентираат 
промените во објективната вредност на хартиите од 
вредност кои се чуваат до достасување. 

 
Член 35 

На сметките од групата 54 – Пласмани по основ на 
обратни репо договори се евидентираат вложувањата 
на фондот во обратни репо договори. 

На сметката 540 – Пласмани по основ на обратни 
репо договори се евидентираат вложувањата на фондот 
во обратни репо договори. 

 
Член 36 

На сметките од групата 55 – Останати вложувања 
кои се чуваат до доспевање се евидентираат вложува-
њата на фондот во останати финансиски средства кои 
се класифицирани како вложувања кои се чуваат до 
доспевање согласно МСС 39. 

На сметката 550 – Останати вложувања кои се чува-
ат до доспевање се евидентираат вложувањата на фон-
дот во останати финансиски средства кои се класифи-
цирани како вложувања кои се чуваат до доспевање 
согласно МСС 39. 

 
КЛАСА 6: РАСХОДИ 

 
Член 37 

На сметките од групата 60 – Негативни курсни раз-
лики од финансиски инструменти се евидентираат за-
губите кај финансиските инструменти кои настануваат 
како резултат на разликите од известувањето на ист 
број единици на една странска валута во известувачка-
та валута (домашната валута) според различни девизни 
курсеви. 

На сметката 600 – Негативни курсни разлики од па-
ричните средства и депозитите се евидентираат загуби-
те кај паричните средства и депозитите кои настанува-
ат како резултат на разликите од известувањето на ист 
број единици на една странска валута во известувачка-
та валута (домашната валута) според различни девизни 
курсеви.  

На сметката 601 – Негативни курсни разлики од 
финансиските инструменти кои се расположиви за про-
дажба се евидентираат загубите кај финансиските ин-
струменти кои се расположиви за продажба кои наста-
нуваат како резултат на разликите од известувањето на 
ист број единици на една странска валута во известу-
вачката валута (домашната валута) според различни де-
визни курсеви.  

На сметката 602 – Негативни курсни разлики од 
финансиските инструменти кои се чуваат до достасува-
ње се евидентираат загубите кај финансиските инстру-
менти кои се чуваат до достасување кои настануваат 
како резултат на разликите од известувањето на ист 
број единици на една странска валута во известувачка-
та валута (домашната валута) според различни девизни 
курсеви.   

На сметката 603 – Негативни курсни разлики од 
финансиските инструменти кои се чуваат за тргување 
се евидентираат загубите кај финансиските инструмен-
ти кои се чуваат за тргување кои настануваат како ре-
зултат на разликите од известувањето на ист број еди-
ници на една странска валута во известувачката валута 
(домашната валута) според различни девизни курсеви.   

 
Член 38 

На сметките од групата 61 – Расходи од односите 
со друштвото за упрваување со фондови се евиденти-
раат исплатените надоместоци на друштвото за управу-
вање со фондови. 
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 На сметката 610 – Надомест за управување на 
друштвото за упрваување со фондови се евидентира 
исплатениот надомест за управување на друштвото за 
управување со фондови. 

 
Член 39 

На сметките од групата 62 – Нереализирани загуби 
– сведување на објективна вредност се евидентираат 
капиталните загуби кај финансиските инструменти ка-
ко резултат на флуктуирањето на пазарот и кои сеуште 
не се продадени. 

На сметката 620 – Нереализирани загуби од сопс-
твенички хартии од вредност котирани на берза во зем-
јата, се евидентираат намалувањата на објективната 
вредност кај сопственичките хартии од вредност коти-
рани на берза во земјата и кои сеуште не се продадени. 

На сметката 621 – Нереализирани загуби од долго-
рочни должнички хартии од вредност котирани на бер-
за во земјата, се евидентираат намалувањата на обје-
ктивната вредност кај долгорочните должнички хартии 
од вредност котирани на берза во земјата и кои сеуште 
не се продадени. 

На сметката 622 – Нереализирани загуби од кратко-
рочни должнички хартии од вредност котирани на бер-
за во земјата, се евидентираат намалувањата на обје-
ктивната вредност кај краткорочните должнички хар-
тии хартии од вредност котирани на берза во земјата и 
кои сеуште не се продадени. 

На сметката 623 – Нереализирани загуби од сопс-
твенички хартии од вредност котирани на странска 
берза, се евидентираат намалувањата на објективната 
вредност кај сопственичките хартии од вредност коти-
рани на странска берза и кои сеуште не се продадени. 

На сметката 624 – Нереализирани загуби од долго-
рочни должнички хартии од вредност котирани на 
странска берза, се евидентираат намалувањата на обје-
ктивната вредност кај долгорочните должнички хартии 
од вредност котирани на странска берза и кои сеуште 
не се продадени. 

На сметката 625 – Нереализирани загуби од кратко-
рочни должнички хартии од вредност котирани на 
странска берза, се евидентираат намалувањата на обје-
ктивната вредност кај краткорочните должнички хар-
тии хартии од вредност котирани на странска берза и 
кои сеуште не се продадени. 

На сметката 626 – Нереализирани загуби од дерива-
тивни инструменти, се евидентираат намалувањата на 
објективната вредност кај деривативните инструменти 
кои сеуште не се продадени. 

 
Член 40 

На сметките од групата 63 – Реализирани загуби од 
продажба на финансиски инструменти се евидентираат 
капиталните загуби кај финансиските инструменти кои 
се остваруваат од продажба на средствата на фондот. 

На сметката 630 – Реализирани загуби од сопстве-
нички хартии од вредност котирани на берза во земја-
та, се евидентираат капиталните загуби кај сопственич-
ките хартии од вредност котирани на берза во земјата 
остварени при продажба на истите. 

На сметката 631 – Реализирани загуби од долгороч-
ни должнички хартии од вредност котирани на берза 
во земјата, се евидентираат капиталните загуби кај дол-
горочните должнички хартии од вредност котирани на 
берза во земјата остварени при продажба на истите. 

На сметката 632 – Реализирани загуби од кратко-
рочни должнички хартии од вредност котирани на бер-
за во земјата, се евидентираат капиталните загуби кај 
краткорочните должнички хартии хартии од вредност 
котирани на берза во земјата остварени при продажба 
на истите. 

На сметката 633 – Реализирани загуби од сопстве-
нички хартии од вредност котирани на странска берза, 
се евидентираат капиталните загуби кај сопственички-
те хартии од вредност котирани на странска берза ос-
тварени при продажба на истите. 

На сметката 634 – Реализирани загуби од долгороч-
ни должнички хартии од вредност котирани на стран-
ска берза, се евидентираат капиталните загуби кај дол-
горочните должнички хартии од вредност котирани на 
странска берза остварени при продажба на истите. 

На сметката 635 – Реализирани загуби од кратко-
рочни должнички хартии од вредност котирани на 
странска берза, се евидентираат капиталните загуби кај 
краткорочните должнички хартии хартии од вредност 
котирани на странска берза остварени при продажба на 
истите. 

На сметката 636 – Реализирани загуби од дерива-
тивни инструменти, се евидентираат капиталните загу-
би кај деривативните инструменти. 

 
Член 41 

На сметките од групата 64 – Намалување на средс-
твата се евидентира намалувањето на вредноста на 
средствата во случај на неплаќање или во случај на 
наплата на помал износ. 

На сметката 640 – Вредносно усогласување (загуби 
поради оштетување) на побарувањата се евидентираат 
отписите на долгорочните и краткорочните побарувања 
кои се резултат на отпис на побарувањата поради не-
можност од наплата или поради наплата на помал износ. 

На сметката 641 – Вредносно усогласување (загуби 
поради оштетување) на финансиските инструменти се 
евидентираат намалувањата на вредноста на средствата 
во случаите каде се утврдило дека е настанато оштету-
вање на финансискиот инструмент. 

 
Член 42 

На сметките од групата 65 – Надомест на депози-
тарната банка се евидентираат исплатените надоместо-
ци на депозитарната банка. 

На сметката 650 – Надомест на депозитарната банка 
се евидентираат исплатените надоместоци на депози-
тарната банка. 

 
Член 43 

На сметките од групата 66 – Трансакциски трошоци 
се евидентираат расходите кои настануваат од трансак-
циите со финансиските инструменти. 

На сметката 660 – Трансакциски трошоци се еви-
дентираат расходите кои настануваат од трансакциите 
со финансиските инструменти. 

 
Член 44 

На сметките од групата 67 – Расходи од камата се 
евидентираат расходите по основ на исплати на камати 
за позајмените средства заради откуп на документи за 
удел согласно член 25  став (1) алинеја 7 од Законот за 
инвестициски фондови. 

На сметката 670 – Расходи по основ на камати се 
евидентираат расходите по основ на исплати на камати 
за позајмените средства заради откуп на документи за 
удел согласно член 25  став (1) алинеја 7 од Законот за 
инвестициски фондови. 

 
Член 45 

На сметките од групата 69 – Останати дозволени тро-
шоци на фондот се евидентираат останатите трошоци на 
фондот согласно Статутот и Проспектот на фондот. 

На сметката 690 – Трошоци за водење регистар на 
удели се евидентираат трошоците за водење регистар 
на удели, вклучувајќи ги и трошоците за издавање по-
тврда за трансакција или состојба на удел, како и тро-
шоците за исплата на уделот во добивката. 
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На сметката 691 – Трошоци за годишна ревизија на 
фондот се евидентираат трошоците за годишна ревизи-
ја на фондот. 

На сметката 692 – Трошоци за објави на фондот се 
евидентираат трошоците за објава на проспектот и дру-
ги пропишани објави на фондот. 

На сметката 699 – Други трошоци утврдени со ста-
тутот и проспектот на фондот се евидентираат остана-
тите трошоци на фондот предвидени со проспектот и 
статутот на фондот, а кои не се опфатени со претход-
ните сметки. 

 
КЛАСА 7: ПРИХОДИ 

 
Член 46 

На сметките од групата 70 – Приходи од камата се 
евидентираат приходите по основ на каматите од инве-
стиционите вложувања. 

На сметката 700 – Приходи по основ на камати се 
евидентираат приходите по основ на каматите од инве-
стиционите вложувања. 

На сметката 701 – Амортизација на премија (ди-
сконт) од средствата со фиксно доспевање се евидентира 
амортизацијата на премијата / дисконтот на хартиите од 
вредност кои имаат фиксен датум на достасување. 

 
Член 47 

На сметките од групата 71 – Позитивни курсни раз-
лики од финансиски инструменти се евидентираат до-
бивките од финансиските инструменти кои настанува-
ат како резултат на разликите од известувањето на ист 
број единици на една странска валута во известувачка-
та валута (домашна валута) според различни девизни 
курсеви. 

На сметката 710 – Позитивни курсни разлики од па-
ричните средства и депозитите се евидентираат доби-
вките кај паричните средства и депозитите кои наста-
нуваат како резултат на разликите од известувањето на 
ист број единици на една странска валута во известу-
вачката валута (домашната валута) според различни де-
визни курсеви.  

На сметката 711 – Позитивни курсни разлики од 
финансиските инструменти кои се расположиви за про-
дажба се евидентираат добивките кај финансиските ин-
струменти кои се расположиви за продажба кои наста-
нуваат како резултат на разликите од известувањето на 
ист број единици на една странска валута во известу-
вачката валута (домашната валута) според различни де-
визни курсеви.  

На сметката 712 – Позитивни курсни разлики од 
финансиските инструменти кои се чуваат до достасува-
ње се евидентираат добивките кај финансиските ин-
струменти кои се чуваат до достасување кои настану-
ваат како резултат на разликите од известувањето на 
ист број единици на една странска валута во известу-
вачката валута (домашната валута) според различни де-
визни курсеви.   

На сметката 713 – Позитивни курсни разлики од 
финансиските инструменти кои се чуваат за тргување 
се евидентираат добивките кај финансиските инстру-
менти кои се чуваат за тргување кои настануваат како 
резултат на разликите од известувањето на ист број 
единици на една странска валута во известувачката ва-
лута (домашната валута) според различни девизни кур-
севи.   

 
Член 48 

На сметките од групата 72 – Нереализирани доби-
вки – сведување на објективна вредност се евидентира-
ат капиталните добивки кај финансиските инструменти 
како резултат на флуктуирањето на пазарот и кои сеу-
ште не се продадени. 

На сметката 720 – Нереализирани добивки од сопс-
твенички хартии од вредност котирани на берза во зем-
јата, се евидентираат зголемувањата на објективната 
вредност кај сопственичките хартии од вредност коти-
рани на берза во земјата и кои сеуште не се продадени. 

На сметката 721 – Нереализирани добивки од дол-
горочни должнички хартии од вредност котирани на 
берза во земјата, се евидентираат зголемувањата на об-
јективната вредност кај долгорочните должнички хар-
тии од вредност котирани на берза во земјата и кои се-
уште не се продадени. 

На сметката 722 – Нереализирани добивки од кра-
ткорочни должнички хартии од вредност котирани на 
берза во земјата, се евидентираат зголемувањата на об-
јективната вредност кај краткорочните должнички хар-
тии хартии од вредност котирани на берза во земјата и 
кои сеуште не се продадени. 

На сметката 723 – Нереализирани добивки од сопс-
твенички хартии од вредност котирани на странска 
берза, се евидентираат зголемувањата на објективната 
вредност кај сопственичките хартии од вредност коти-
рани на странска берза и кои сеуште не се продадени. 

На сметката 724 – Нереализирани добивки од дол-
горочни должнички хартии од вредност котирани на 
странска берза, се евидентираат зголемувањата на обје-
ктивната вредност кај долгорочните должнички хартии 
од вредност котирани на странска берза и кои сеуште 
не се продадени. 

На сметката 725 – Нереализирани добивки од кра-
ткорочни должнички хартии од вредност котирани на 
странска берза, се евидентираат зголемувањата на обје-
ктивната вредност кај краткорочните должнички хар-
тии хартии од вредност котирани на странска берза и 
кои сеуште не се продадени. 

На сметката 726 – Нереализирани добивки од дери-
вативни инструменти, се евидентираат зголемувањата 
на објективната вредност кај деривативните инстру-
менти кои сеуште не се продадени.  

  
Член 49 

На сметките од групата 73 – Реализирани добивки 
од продажба на финансиски инструменти се евиденти-
раат добивките кои се остваруваат од продажба на 
средствата на фондот. 

На сметката 730 – Реализирани добивки од сопстве-
нички хартии од вредност котирани на берза во земја-
та, се евидентираат капиталните добивки кај сопстве-
ничките хартии од вредност котирани на берза во зем-
јата остварени при продажба на истите. 

На сметката 731 – Реализирани добивки од долго-
рочни должнички хартии од вредност котирани на бер-
за во земјата, се евидентираат капиталните добивки кај 
долгорочните должнички хартии од вредност котирани 
на берза во земјата остварени при продажба на истите. 

На сметката 732 – Реализирани добивки од кратко-
рочни должнички хартии од вредност котирани на бер-
за во земјата, се евидентираат капиталните добивки кај 
краткорочните должнички хартии хартии од вредност 
котирани на берза во земјата остварени при продажба 
на истите. 

На сметката 733 – Реализирани добивки од сопстве-
нички хартии од вредност котирани на странска берза, 
се евидентираат капиталните добивки кај сопственич-
ките хартии од вредност котирани на странска берза 
остварени при продажба на истите. 

На сметката 734 – Реализирани добивки од долго-
рочни должнички хартии од вредност котирани на 
странска берза, се евидентираат капиталните добивки 
кај долгорочните должнички хартии од вредност коти-
рани на странска берза остварени при продажба на 
истите. 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 183 

На сметката 735 – Реализирани добивки од кратко-
рочни должнички хартии од вредност котирани на 
странска берза, се евидентираат капиталните добивки 
кај краткорочните должнички хартии хартии од вред-
ност котирани на странска берза остварени при про-
дажба на истите. 

На сметката 736 – Реализирани добивки од дерива-
тивни инструменти, се евидентираат капиталните до-
бивки кај деривативните инструменти.  

 
Член 50 

На сметките од групата 74 – Приходи од дивиденди 
се евидентираат приходите од претходно објавените 
дивиденди кои се остварени по основ  на инвестирање 
во акции. 

На сметката 740 – Приходи од дивиденди се еви-
дентираат приходите од претходно објавените диви-
денди кои се остварени по основ  на инвестирање во 
акции. 

 
Член 51 

На сметките од групата 75 – Останати приходи се 
евидентираат останатите приходи кои може да ги ос-
твари инвестицискиот фонд, а кои не се претходно спо-
менати. 

На сметката 750 – Останати приходи се евидентира-
ат останатите приходи кои може да ги оствари инве-
стицискиот фонд, а кои не се претходно споменати. 

 
Член 52 

На сметките од групата 79 – Разлика на приходите 
и расходите се евидентираат разликите меѓу приходите 
и расходите на инвестицискиот фонд во финансиската 
година. 

На сметката 790 – Разлика на приходите и расходи-
те во финансиската година се евидентираат разликите 
меѓу приходите и расходите на инвестицискиот фонд 
во финансиската година. 

 
КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 

 
Член 53 

На сметките од групата 90 – Издадени удели на ин-
вестицискиот фонд се евидентираат уплатените средс-
тва за купени и издадени документи за удел на фондот. 

На сметката 900 – Парични приливи по основ на 
уплатени удели во инвестицискиот фонд се евиденти-
раат уплатените средства за купени и издадени доку-
менти за удел на фондот. 

 
Член 54 

На сметките од групата 92 – Повлечени удели на 
инвестицискиот фонд се евидентираат исплатените 
средства за откупени и повлечени документи за удел на 
фондот. 

На сметката 920 – Парични одливи по основ на пов-
лечени удели на инвестицискиот фонд се евидентираат 
исплатените средства за откупени и повлечени доку-
менти за удел на фондот. 

 
Член 55 

На сметките од групата 94 – Добивка / загуба во те-
ковната финансиска година се евидентира добивката 
или загубата на фондот од редовното работење. 

На сметката 940 – Добивка / загуба во тековната 
финансиска година се евидентира добивката или загу-
бата на фондот од редовното работење. 

Член 56 
На сметките од групата 95 – Задржана добивка / за-

губа од претходните години се евидентира акумулира-
ната добивка од претходните години и добивката од 
финансиската година која се уште не е распределена. 

На сметката 950 – Задржана добивка / загуба од 
претходните години се евидентира акумулираната до-
бивка на инвестицискиот фонд од претходните години 
и добивката од финансиската година која се уште не е 
распределена. 

 
Член 57 

На сметките од групата 96 – Ревалоризација на фи-
нансискиот имот расположив за продажба се евиденти-
ра ревалоризација на финансиските средства кои се 
расположиви за продажба согласно алтернативниот 
пристап според МСС 39 точка 103 (б) ии.   

На сметката 960 – Ревалоризација на финансискиот 
имот расположив за продажба (алтернативен пристап 
согласно МСС 39; точка 103.б2) - ефекти од промена 
на каматната стапка, се евидентираат промените на ка-
матната стапка кај хартиите од вредност кои се распо-
ложиви за продажба и кои се признаваат директно во 
главнината на фондот, во случаите кога друштвото од-
лучило согласно сметководствената политика да го 
применува алтернативниот пристап. 

На сметката 961 – Ревалоризација на финансискиот 
имот расположив за продажба (алтернативен пристап 
согласно МСС 39; точка 103.б2) - ефекти од промена 
на девизните курсеви, се евидентираат ефектите од 
промена на девизните курсеви кај немонетарните фи-
нансиски средства кои се расположиви за продажба и 
кои се признаваат директно во главнината на фондот, 
во случаите кога друштвото одлучило согласно сметко-
водствената политика да го применува алтернативниот 
третман. 

На сметката 962 – Ревалоризација на финансискиот 
имот расположив за продажба (алтернативен пристап 
согласно МСС 39; точка 103.б2) - ефекти од промена 
на пазарни цени и индекси, се евидентираат ефектите 
од промена на пазарните цени или индекси кај хартии-
те од вредност кои се расположиви за продажба и кои 
се признаваат директно во главнината на фондот, во 
случаите кога друштвото одлучило согласно сметко-
водствената политика да го применува алтернативниот 
третман. 

 
Член 58 

На сметките од групата 990-994 – Активна вонби-
лансна евиденција се евидентираат активните сметки 
од вонбилансната евиденција. 

 
Член 59 

На сметките од групата 995-999 – Пасивна вонби-
лансна евиденција се евидентираат пасивните сметки 
од вонбилансната евиденција. 

 
III – ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  
Член 60 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањетп во „Службен весник на РМ“, а се 
применува од 15.03.2010 година. 

 
    Бр. 01-91/1           Комисија за хартии од вредност 

11 јануари 2010  година              Претседател, 
      Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

75. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-

публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.01.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
ШТИП 

 
1. За судија на Апелациониот суд Штип е избран: 
- Кирче Донев- судија на Основен суд Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр.07- 72/1                                    Судски совет 

14 јануари 2010 година           на Република Македонија 
     Скопје                                     Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р. 

__________ 
76. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.01.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД 
СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 

 
1. За судии на Основниот суд Скопје 1 Скопје се из-

брани: 
1. Весна Петровска Тагасовска – виш судски сора-

ботник во Основен суд Скопје 1 Скопје; 
2. Енвер Беџети- адвокат од Тетово и 
3. Сандра Крстиќ- виш соработник-судски советник  

во Апелационен суд Скопје. 
2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр.07- 73/1                                    Судски совет 

14 јануари 2010 година           на Република Македонија 
     Скопје                                     Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р. 

__________ 
77. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.01.2010 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД  

СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
 
1. За судии на Основниот суд Скопје II Скопје се 

избрани: 
1. Сашка Трајковска-  виш  соработник – судски со-

ветник во Апелационен суд Скопје и 
2. Емилија Шопар Јованова- виш  соработник – суд-

ски советник во Апелационен суд Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-74/1                                   Судски совет 

14 јануари 2010 година           на Република Македонија 
      Скопје                                      Претседател, 
                                                   Васил Грчев, с.р. 

___________ 
78. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.01.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН  
СУД ГОСТИВАР 

 
1. За судии на Основниот суд Гостивар се избрани: 
1. Виолета Нофитоска – стручен соработник во Но-

тарска канцеларија во Гостивар и 
2. Јагода Богданоска- адвокат од Гостивар. 
2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-75/1                                   Судски совет 

14 јануари 2010 година           на Република Македонија 
      Скопје                                      Претседател, 
                                                   Васил Грчев, с.р. 

___________ 
79. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.01.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА ОСНОВЕН  
СУД КОЧАНИ 

 
1. За судиja на Основниот суд Кочани е избран: 
1. Ванчо Трајков од Кочани. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-76/1                                   Судски совет 

14 јануари 2010 година           на Република Македонија 
      Скопје                                      Претседател, 
                                                   Васил Грчев, с.р. 
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80. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-

публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 14.01.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА ОСНОВЕН СУД  
СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
1. За судиja на Основниот суд Свети Николе е из-

бран: 
1. Тодор Поп-Панев-кандидат од Академијата за 

обука на судии и јавни обвинители. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-77/1                                   Судски совет 

14 јануари 2010 година           на Република Македонија 
      Скопје                                      Претседател, 
                                                   Васил Грчев, с.р. 

___________ 
81. 

Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-
ва на член 73 став 1, 2 и 3 од Законот за Судовите, член 
47 став 1 и член 31 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
14.01.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Вело Јованоски - судија во Основен суд Струга, по 
сопствено барање. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата како судија, 
заклучно со 14.01.2010 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 

 
                                 Судски совет  
  Бр. 07-79/1                 на Република Македонија, 

15 јануари 2010 година                    Претседател,  
    Скопје                           Васил Грчев, с.р. 

__________ 
82. 

Судски совет на Република Македонија, по право-
силно спроведена постапка согласно член 58 од Зако-
нот за Судски совет на Република Македонија, врз ос-
нова на член 41 став 2 од Законот за судовите, го обја-
вува следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Сејфула Османи -  судија во Основен суд Гостивар, по 
негово барање, а по донесено Решение за разрешување 
од вршењето на судиската функција бр. 07-12/32 од 
02.12.2009 година на Судскиот совет на Република Ма-
кедонија, поради нестручно и несовесно вршење на су-
диската функција. 

                                                                                          
                                        Судски совет  

  Бр. 07-82/1                 на Република Македонија, 
18 јануари 2010 година                    Претседател,  

    Скопје                           Васил Грчев, с.р. 

83. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно амандман XXVI на  Уставот на Репуб-
лика Mакедонија објавен во („Службен весник на РМ“ 
бр. 107/2005), на седницата одржана на 14.01.2010 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Менка Опетческа, судија на Основен суд Струга, пора-
ди исполнување на условите за старосна пензија од 
14.11.2009 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 14.01.2010 година. 

 
                                  Судски совет  
  Бр. 07-83/1                 на Република Македонија, 

18 јануари 2010 година                      Претседател,  
    Скопје                              Васил Грчев, с.р. 

__________ 
84. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно амандман XXVI на  Уставот на Репуб-
лика Mакедонија објавен во („Службен весник на РМ“ 
бр. 107/2005), на седницата одржана на 14.01.2010 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Бислимовски Шуретуш, судија на Апелационен суд 
Скопје, поради исполнување на условите за старосна 
пензија од 20.12.2009 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 14.01.2010 година. 

                                                                                         
                                        Судски совет  

  Бр. 07-84/1                 на Република Македонија, 
18 јануари 2010 година                      Претседател,  

    Скопје                             Васил Грчев, с.р. 
__________ 

85. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно амандман XXVI на  Уставот на Репуб-
лика Mакедонија објавен во („Службен весник на РМ“ 
бр. 107/2005), на седницата одржана на 14.01.2010 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Димковски Стојман, судија на Основен суд Куманово, 
поради исполнување на условите за старосна пензија 
од 15.12.2009 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 14.01.2010 година. 

                                                                                         
                                       Судски совет  

  Бр. 07-85/1                 на Република Македонија, 
18 јануари 2010 година                      Претседател,  

    Скопје                              Васил Грчев, с.р. 
__________ 

86. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно амандман XXVI на  Уставот на Репуб-
лика Mакедонија објавен во („Службен весник на РМ“ 
бр. 107/2005), на седницата одржана на 14.01.2010 го-
дина, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Аврамоски Божин, судија на Основен суд Кичево, по-
ради исполнување на условите за старосна пензија од 
21.12.2009 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 14.01.2010 година. 

                                                                                          
                                        Судски совет  

  Бр. 07-86/1                 на Република Македонија, 
18 јануари 2010 година                      Претседател,  

    Скопје                            Васил Грчев, с.р. 
__________ 

87. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно амандман XXVI на  Уставот на Репуб-
лика Mакедонија објавен во („Службен весник на РМ“ 
бр. 107/2005), на седницата одржана на 14.01.2010 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Ванчо Цонев, судија на Основен суд Делчево, поради 
исполнување на условите за старосна пензија од 
26.11.2009 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 14.01.2010 година. 

                                                                                         
                                         Судски совет  

  Бр. 07-87/1                 на Република Македонија, 
18 јануари 2010 година                      Претседател,  

    Скопје                            Васил Грчев, с.р. 
__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
88. 

Врз основа на член 19, алинеа 6 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ“ бр.63/06, 36/07 и 
106/08) и член 6 од Тарифниот систем за продажба на 
природен гас на тарифни потрошувачи („Службен вес-
ник на РМ“ бр.94/05), Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на  20  јануари  2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ПРВИОТ КВАРТАЛ ОД  

2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
Продажната цена на природниот гас во првиот 

квартал од 2010 година се определува да изнесува 
15,5522 ден/nm3. 

Во продажната цена на природниот гас од ставот 1 
на овој член, содржани се трошоците сврзани со наба-
вката на природниот гас (набавната цена се состои од 
увозна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 15,3745 ден/nm3 и цена за трго-
вија и снабдување на тарифните потрошувачи непо-
средно приклучени на системот за пренос на природен 
гас во износ од  0,1777 ден/nm3. 

Во продажната цена од став 1 на овој член, не  е со-
држана цената  за  пренос и управување со системот за 
пренос на природниот гас во износ од 2,2170 ден/nm3, 
која тарифниот потрошувач непосредно приклучен на 
системот за пренос е должен да ја плати за вршењето 
на овие услуги. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со став 1 и 3 на 
овој член, во првиот квартал од 2010 година во кој не е 
содржан данокот на додадена вредност изнесува 
17,7692 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за првиот квартал од 
2010 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
3,1984 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, во првиот квартал од 2010 годи-
на изнесува 20,9676 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на просечен прода-
жен курс на САД доларот од 42,5970 денари за еден 
САД долар. 

 
Член 3 

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

           
  Бр. 02-123/1 

20 јануари 2010 година                        Претседател, 
    Скопје                                   Димитар Петров, с.р.  

__________ 
                  

МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ 
89. 

Врз основа на член 42 од Статутот на Македонско-
то кредитно биро АД Скопје  и врз основа на член 5 (2) 
и (3) од Законот за кредитно биро („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 81 од 07.07.2008 година), 
Одборот на директори, на седницата одржана на ден 
29.12.2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАБОТA НА МАКЕДОНСКОТО КРЕДИТНО  
БИРО АД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Правилникот за работа на Македонското кредитно 
биро АД Скопје (во натамошниот текст: Правилник) ги 
дефинира правилата по кои Македонското кредитно 
биро АД Скопје (во натамошниот текст: МКБ), ги извр-
шува работите од делокругот на своето работење. 

 
Член 2 

Со oвој акт се уредуваат: 
1. Сервисите за Даватели и Корисници на податоци; 
1.1. Правилата и условите за пристап до сервисите; 
1.2. Измени во правилата за пристап и работа; 
1.3. Времето на извршување на сервисите; 
1.4. Тарифирањето на услугите; 
1.5. Решавањето на рекламациите на членките; 
1.6. Исклучувањето од членство. 
2. Правилата за телекомуникациски пристап; 
2.1. Видови на телекомуникациски мрежи и мрежни 

правила; 
2.2. Размена на податоци при мрежни прекини. 
3. Правилата  за собирање, обработка, користење и 

заштита на податоците; 
3.1. Собирање и обработка на податоците; 
3.2. Правила за начинот и постапката на користење 

на податоците; 
3.3. Заштита на личните податоци. 
4. Други стандарди, правила и постапки. 
5. Завршни одредби. 
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Член 3 
Одделни изрази употребени во овој Правилник го 

имаат значењето определено со Законот за кредитно 
биро (во натамошниот текст: Закон). При употреба на 
овие изрази истите задолжително се запишани со по-
четна голема буква. Доколку истите изрази се употре-
бат со почетна мала буква, тогаш тие го имаат општо 
прифатеното јазично значење. 

 
Член 4 

МКБ ги извршува активностите непристрасно и ja 
обезбедува приватноста на Субјектот на податоците. 

За информирање на субјектите на податоци МКБ 
воспоставува посебна телефонска линија која е достап-
на во текот на работното време. 

Известувањето за правата на субјектите на подато-
ци МКБ го објавува на својата интернет страна и во де-
ловните простории. 

 
Член 5 

МКБ на својата јавна интернет страница ги објавува: 
1. Овој Правилник; 
2. Формата на извештаите кои ги изготвува; 
3. Оперативни правила за начинот и постапката на 

користење на податоците и 
4. Известување за правата и обврските на Даватели-

те на податоци и на Корисниците на податоци. 
Известувањето за правата и обврските на Даватели-

те на податоци и на Корисниците на податоци, МКБ го 
објавува и во своите деловни простории. 

 
1. Сервиси за Даватели и Корисници на податоци 

 
Член 6 

Кредитното биро ги извршува сервисите: 
1. подготовка и издавање Кориснички извештаи; 
2. подготовка и издавање Сопствени извештаи. 

 
Член 7 

Сервисите на МКБ се организираат и извршуваат: 
1. со зачленување, 
2. без зачленување. 

 
1.1 Правила и услови за пристап до сервисите  

на МКБ 
 

Член 8 
Право на пристап до сервисите на МКБ имаат Суб-

јектите на податоци, Давателите на податоци и Корис-
ниците на податоци во согласност со законските права, 
дадените овластувања и овој Правилник. 

 
Член 9 

Давателите на податоци и Корисниците на подато-
ци правото на пристап до сервисите го остваруваат по 
претходно зачленување во МКБ (во натамошниот 
текст: Членки). 

 
Член 10 

Со субјектот МКБ склучува Договор за регулирање 
на меѓусебните права и обврски (во натамошниот: 
текст Договор), со што субјектот станува Членка на 
МКБ. 

Членката пополнува Формулар за членување во 
МКБ, по што добива Идентификациски код од МКБ. 

Членката пријавува овластени лица за контакт при 
спроведување на одредбите на Договорот. 

 
Член 11 

Членките можат да ги користат сервисите на МКБ 
преку: 

1. WEB сервиси; 
2. WEB апликации. 

Член 12 
МКБ на Членот му овозможува пристап и користе-

ње на сервисите во рок од 10 дена од денот на склучу-
вање на Договорот. 

 
1.2 Измени во правилата за пристап и работа 

 
Член 13 

МКБ може да врши измени на овој Правилник и на 
другите акти со кои се регулира работењето на МКБ и 
условите под кои може да се користат сервисите со 
претходно известување на Членките. 

 
Член 14 

Рокот во кој Членките се должни да се прилагодат 
на новите правила е 30 дена. 

 
Член 15 

МКБ го задржува правото да го продолжи овој рок 
доколку оцени дека е потребен  подолг период за нив-
но спроведување. 

 
Член 16 

МКБ го задржува правото во случаи на итност по-
ради измена на прописи или утврдена загрозеност на 
сервисите и/или работењето да изврши измена и во рок 
пократок од 30 дена. 

 
1.3 Време на извршување на сервисите 

 
Член 17 

Времето на извршување на поодделни активности 
се уредува со Терминскиот план за работа на МКБ (во 
натамошниот текст: Термински план). 

 
Член 18 

Активностите чие што време на извршување не е 
регулирано со Терминскиот план за работа, се извршу-
ваат во време што МКБ го договара со корисниците. 

 
Член 19 

Членките се должни предвидените активности да ги 
извршуваат согласно со Терминскиот план за работа, 
односно договорените времиња на извршување.  

 
1.4 Тарифирање на услугите 

 
Член 20 

МКБ за извршените услуги наплатува надоместок. 
Надоместокот се утврдува со Тарифа на надоместоците 
за извршените услуги (во натамошниот текст: Тарифа). 

 
Член 21 

Надоместокот за услугите кои не се регулирани со 
Тарифата, се наплатува по цена која МКБ ја договара 
со корисникот  за кој се врши услугата. 

 
1.5 Решавање на рекламации од членките 

 
Член 22 

Членките пријавуваат по писмен пат рекламации по 
основ на повреда на правилата на работењето. Доколку 
во рамките на правилата за користење на сервисите не 
е поинаку наведено, рокот за поднесување на реклама-
циите е три работни дена од денот за кој истите се од-
несуваат. 

 
Член 23 

Доколку во рамките на правилата за користење на 
сервисите не е поинаку наведено, МКБ е должно во рок 
од десет дена од приемот на рекламацијата да ја утврди 
фактичката состојба и да го извести поднесувачот за 
преземените активности. 



20 јануари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 195 

1.6 Исклучување од членство 
 

Член 24 
Во случај Членот да не постапува согласно Правил-

никот за работа на МКБ, МКБ го предупредува  дека ќе 
биде исклучен од понатамошно членство доколку вед-
наш не ги отстрани недостатоците. 

 
Член 25 

Членот кој и по писмено предупредување не поста-
пува согласно Правилникот се исклучува од членство 
во сервисот. 

 
Член 26 

МКБ без предупредување го исклучува Членот на 
сервисот во случаите кога тој: 

1. престане да ги исполнува обврските од догово-
рот; 

2. престане да исполнува некој од условите за вклу-
чување во сервисот; 

3. неовластено користи или дистрибуира информа-
ции; 

4. неовластено обработува лични податоци и 
5. на друг начин го загрозува сервисот и членките и 

претставува ризик за нив.  
 

2. Правила за телекомуникациски пристап 
 

Член 27 
Работите поврзани со користењето на сервисите, 

МКБ и членките ги извршуваат со електронска размена 
на податоци со телекомуникациско поврзување. Услов 
за користење на одредени сервиси е поврзување со 
МКБ со еден или повеќе телекомуникациски пристапи. 

 
Член 28 

Условите, начинот и стандардите за телекомуника-
циско поврзување со МКБ се регулирани со овој Пра-
вилник и со Техничкото упатство за поврзување со 
МКБ (во натамошниот текст: Техничко упатство). 

 
2.1 Видови на телекомуникациски мрежи и мрежни 

правила 
 

Член 29 
Телекомуникациското поврзување на членките се 

извршува преку: 
1. телекомуникациска мрежа; 
2. бирана (Dial-up) врска; 
3. интернет; 
4. други мрежи. 

 
Член 30 

МКБ и членките за размена на податоци користат 
телекомуникациска мрежа на затворена група корисни-
ци изнајмена од телекомуникациски оператори или јав-
на телекомуникациска мрежа. 

 
Член 31 

Типот на мрежното поврзување го избира членката 
при нејзиното зачленување со избор на еден или пове-
ќе начини на поврзување од можните врски прифатени 
од МКБ. 

 
Член 32 

Членката може да го измени начинот на мрежно по-
врзување со МКБ со претходно известување на МКБ и 
тестирање на новата мрежна врска. 

 
Член 33 

Заштита на мрежата на страната на членката е одго-
ворност на членката.  

Член 34 
МКБ може да изврши измена на техничките услови 

за работа со мрежата за што е должно да ги извести 
членките најдоцна 3 месеци пред влегувањето во сила 
на измената. 

 
Член 35 

Сервисите со отворен пристап се организираат и из-
вршуваат преку Интернет. 

 
Член 36 

При извршувањето на сервисите со ограничен при-
стап комуникацијата е со вградени механизми на за-
штита и со авторизиран пристап на корисникот. 

 
2.2 Размена на податоци при мрежни прекини 

 
Член 37 

Во случај на привремена техничка неможност на 
електронска размена на податоци по телекомуникаци-
ски пат, како и виша сила, МКБ определува посебни 
услови и начини за размена на податоците. 

 
Член 38 

Посебните услови и начини за размена на податоци и 
нивното времетраење се утврдува со овој Правилник, 
Техничкото упатство и со договор меѓу МКБ и Членката. 

 
Член 39 

МКБ ќе овозможи посебни услови и начини на раз-
мена само во случаи при кои не постои опасност по 
безбедноста на извршувањето на сервисите во целост 
или кај поединечна Членка. 

 
3. Правила за собирање, обработка,користење  

и заштита на податоците 
 

3.1 Собирање и обработка на податоци 
 

Член 40 
МКБ собира и обработува податоци од Давателите на 

податоци: банки, штедилници, осигурителни друштва, 
друштва за финансиски лизинг, други даватели на креди-
ти, друштва за работа со платежни картички, Управа за 
јавни приходи, Централен регистар на РМ, Фонд за пен-
зиско и инвалидско осигурување на РМ,  градот Скопје  и 
единиците на локалната самоуправа, даватели на кому-
нални услуги, енергетика и телекомуникации и други тр-
говски друштва кои даваат услуги по основ на кои наста-
нуваат обврски за правните и физичките лица. 

 
Член 41 

Во МКБ се доставуваат податоци за Лица кои се од-
несуваат на обврски по кредити, гаранции, акредитиви, 
заеми, платежни картички, финансиски лизинг, осигу-
рување, обврски по основ на даноци, обврски за теле-
комуникациски услуги, обврски за услуги од областа 
на енергетиката, комунални давачки, такси, придонеси, 
како и обврски по основ на користење на други услуги. 

 
Член 42 

Доставувањето на податоци до МКБ се врши врз 
основа на Договорот од Член 10 склучен во писмена 
форма помеѓу Давателот на податоците и МКБ. 

 
Член 43 

Видот на податоците кои се разменуваат, нивната 
форма и постапките при размената на податоците се 
регулирани со овој Правилник и со Оперативни прави-
ла за видот, формата и начинот на размена на податоци 
со Давателите на податоци. 
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Член 44 
Податоците кои ги доставуваат Давателите на пода-

тоци се достапни за користење следниот работен ден 
по денот на прием во МКБ. 

 
Член 45 

Доставувањето на податоци до МКБ се врши без 
посебна согласност од субјектот на податоци. 

 
Член 46 

МКБ води досие за секој Субјект на податоци. 
Досието ги содржи сите податоци за поединечен 
Субјект на податоци што се евидентирани и задржа-
ни од МКБ. 

 
3.2 Правила за начинот и постапката на користење 

на податоците 
 

Член 47 
МКБ ги обработува добиените податоци и изготву-

ва Извештај за фактичката состојба на обврските на 
Субјектот на податоци. 

 
Член 48 

Кредитното биро издава извештаи за фактичката 
состојба на обврските на Субјектот на податоци врз ос-
нова на добиените податоци од Давателите на подато-
ци и не воведува критериуми за дефинирање на катего-
рии на субјекти на податоци. 

 
Член 49 

Корисници на извештаи се банки, штедилници, 
осигурителни друштва, друштва за финансиски ли-
зинг, други даватели на кредити, друштва за работа со 
платежни картички, даватели на комунални услуги, 
енергетика и телекомуникации и други трговски 
друштва кои даваат услуги по основ на кои настану-
ваат обврски за правните и физичките лица и Субје-
ктите на податоците. 

 
Член 50 

Начинот и постапката на користење на податоците 
се регулирани со овој Правилник и со Оперативните 
правила за начинот и постапката на користење на пода-
тоците. 

 
Член 51 

МКБ на барање на Субјектот на податоци му ги до-
ставува следните податоци: 

1. податоци од Досието на Субјектот на податоците, 
2. копија од Извештај за Субјектот на податоци до-

ставен до Корисник на податоци, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. изворите на податоците и идентитетот на Давате-
лите на податоците и 

4. идентитетот на секој Корисник на податоци кој 
добил Извештај за Субјектот на податоците во текот на 
една година пред датумот на кој е доставено барањето. 

 
3.3 Заштита на личните податоци 

 
Член 52 

Личните податоци што се собираат, обработуваат и 
користат од страна на МКБ се обработуваат единстве-
но во согласност со целите утврдени со Законот за кре-
дитно биро и во согласност со прописите за заштита на 
личните податоци. 

При собирањето, обработката и користењето на 
личните податоци МКБ ги презема сите неопходни 
технички и организациски мерки за заштита од случај-
но или незаконско уништување на личните податоци 
или нивно случајно губење, преправање, неовластено 
откривање или пристап.  

Личните податоци кои се обработуваат од страна на 
МКБ веднаш се бришат во случаите кога ќе се утврди 
дека не се точни, или престанале причините, односно 
условите поради кои личниот податок се обработува. 

 
4. Други стандарди, правила и постапки 

 
Член 53 

За регулирање на Стандардите за доверливоста, 
точноста, релевантноста и користењето на податоците, 
Правилата за начинот на чување на податоците и По-
стапката за оспорување на податоците, МКБ донесува 
соодветни акти.  

 
5. Завршни одредби 

 
Член 54 

Овој Правилник го донесува Одборот на директори 
на МКБ, а стапува на сила и ќе се применува по добие-
ната согласност од Дирекцијата за заштита на личните 
податоци во делот кој се однесува на заштитата на лич-
ните податоци. 

 
Член 55 

Овој правилник се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“ и на интернет страната на Ма-
кедонското кредитно биро. 

                                                                                                           
          Бр. 02-2/49 
29 декември 2009 година                     Претседател, 

       Скопје                          Стефче Стефаноски, с.р. 
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Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


