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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
683. 

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА АКТИВИРАЊЕ НА АМБАСАДАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОПЕНХАГЕН,  

КРАЛСТВОТО ДАНСКА 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија ја активира рабо-

тата на Амбасадата на Република Македонија во Ко-
пенхаген, Кралството Данска. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат одредбите на Одлуката за ставање 
во мирување на амбасадите на Република Македонија 
во Копенхаген и Техеран („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 56/03) кои се однесуваат на Ам-
басадата на Република Македонија во Копенхаген и 
престанува да важи Одлуката за измена и дополнување 
на Одлуката за ставање во мирување на амбасадите на 
Република Македонија во Копенхаген и Техеран 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/03). 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 19-710/1               Претседател на Владата 

17 февруари 2009 година      на Република Македонија, 
             Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
684. 

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за спречу-
вање на перење пари и други приноси од казниво дело 
и финансирање на тероризам („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 4/08), министерот за финан-
сии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ КОИ СЕ 
ДОСТАВУВААТ ДО УПРАВАТА ЗА СПРЕЧУВА-
ЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ТЕРОРИЗАМ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на из-

вештаите кои се доставуваат до Управата за спречува-
ње на перење пари и финансирање на тероризам (во по-
натамошниот текст: Управа). 

Член 2 
(1) Извештајот кога постои сомневање дека клиен-

тот, трансакцијата или крајниот сопственик се поврза-
ни со перење пари или финансирање на тероризам, кој 
банките го доставуваат до Управата, ги содржи следни-
те податоци: 

 
ПРВ ДЕЛ:  
1.Податоци кои се однесуваат на субјектот кој го 

поднесува извештајот:  
1.1. податоци за банката: 
1.1.1.назив,  
1.1.2.адреса,  
1.1.3.број на телефон на субјектот,  
1.1.4.име,  
1.1.5.презиме,  
1.1.6.потпис на одговорното лице кај субјектот или 
1.2.шифра на банката (кога се доставува електрон-

ски)  
1.3. дата на доставување на извештајот. 
 
2. Податоци за лицето за кое се однесува сомне-

вањето: 
2.1.име, 
2.2.презиме или 
2.3.назив, 
2.4.ЕМБГ или ЕДБ, 
2.5.адреса на живеење, 
2.6.место на живеење или 
2.7.седиште, 
2.8.идентификациски документ (се однесува само за 

физички лица), 
2.8.1.број на лична карта или 
2.8.2.број на пасош, 
2.9.издавач на документот (се однесува само за фи-

зички лица) 
2.10.податоци од регистрацијата за странски правни 

лица. 
 
3.Податоци за лицето кое ја врши трансакцијата: 
3.1.име, 
3.2.презиме,  
3.3.дата на раѓање,  
3.4.место на раѓање,  
3.5.адреса на живеење, 
3.6.место на живеење,  
3.7.ЕМБГ,  
3.8.идентификациски документ:  
3.8.1.број на лична карта или 
3.8.2.број на пасош,  
3.9.издавач на документот. 
 
4.Податоци за трансакциската сметка*: 
4.1. број на сметка, 
4.2. датум на отворање, 
4.3. вид (девизна или денарска), 
4.4. овластени лица на сметката: 
4.4.1 да / не 
4.4.1.1.име, 
4.4.1.2.презиме, 
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4.4.1.3. дата на раѓање, 
4.4.1.4.ЕМБГ или бр. на патна исправа (бројот на 

патна исправа се пополнува во случај кога овластеното 
лице е странско лице), 

4.4.1.5.држава која ја издала патната исправа, 
4.4.1.6.поврзаност со сопственикот на сметката (до-

колку и е познато банката го наведува овој податок); 
4.5.преглед на приливи и одливи на сметката: 
4.5.1.податоци за налогодавач (за девизните 

плаќaња се наведува и државата испраќач),  
4.5.2.број на сметка на налогодавачот,  
4.5.3.краен корисник (за девизните плаќања се наве-

дува и државата примач),  
4.5.4.број на сметка на крајниот корисник,  
4.5.5.опис на трансакција,  
4.5.6.шифра на основ на трансакција,  
4.5.7.датум на реализирање на трансакцијата,  
4.5.8.износ,  
4.5.9. валута,  
4.5.10. податоци за почетната и крајната состојба на 

сметката. 
 
*доколку лицето има повеќе од една сметка подато-

ците од 4.1 до 4.5.10. се пополнуваат за секоја сметка 
поединечно. 

Податоците од 4.5.1 до 4.5.9. се пополнуваат за се-
која трансакција поединечно реализирани во последни-
те 12 месеци најмалку. 

 
5. Податоци за трансакцијата 
5.1. Лицето ја врши трансакцијата: 
5.1.1.во свое име или 
5.1.2.во туѓо име,  
5.2. Лицето ја врши трансакцијата за: 
5.2.1.своја сметка или 
5.2.2.туѓа сметка,  
5.3. Податоци за ополномоштувачот: 
5.3.1.име,  
5.3.2.презиме или  
5.3.3.назив, 
5.3.4.седиште, 
5.3.5.дата на раѓање или број на патна исправа (бро-

јот на патна исправа се пополнува кога ополномошту-
вачот е странско физичко лице), 

5.3.6. држава која го издала документот за иденти-
фикација, 

5.3.7. ЕМБГ или ЕДБ, 
5.3.8. основ на поврзаност (доколку и е познато 

банката го наведува овој податок),   
5.4. Податоци за лицето кон кое се врши трансакци-

јата: 
5.4.1. име, 
5.4.2. презиме или  
5.4.3.назив,  
5.4.4.седиште, 
5.4.5.број на сметка, 
5.4.6.банка, 
5.4.7.ЕМБГ или ЕДБ (ова поле се пополнува докол-

ку банката го знае овој податок), 

5.4.8.основ на поврзаност (доколку и е познато бан-
ката го наведува овој податок). 

5.5. Податоци за трансакцијата: 
5.5.1.вид на трансакцијата, 
5.5.2.опис на трансакцијата, 
5.5.3.шифра на опис на трансакција, 
5.5.4.износ на трансакцијата, 
5.5.5.валута на трансакцијата, 
5.5.6.датум на извршување на трансакцијата, 
5.5.7.час на извршување на трансакцијата. 
 
6.Причини за сомневање  
(се наведува за секој индикатор поединечно редни-

от број од листата на индикатори или се дава поширок 
опис за сомневањето): 

6.1. перење пари или 
6.2. финансирање на тероризам. 
 
ВТОР ДЕЛ: 
1. анализа на сметки 
1.1. Податоци за други сметки на лицето за кое се 

однесува сомневањето (податоците се пополнуваат за 
секоја сметка поединечно): 

1.1.1. број на сметка, 
1.1.2. вид, 
1.1.3. тип, 
1.1.4. датум на отворање, 
1.1.5.овластени лица на сметката (се пополнува во 

случај кога на сметката има овластено лице), 
а) име, 
б) презиме, 
в) ЕМБГ или број на патна исправа (бројот на патна 

исправа се пополнува само за странско физичко лице) 
г) дата на раѓање, 
д) држава која го издала документот за идентифика-

ција. 
1.2.преглед на приливи и одливи на сметката  
1.2.1.податоци за налогодавач (за девизните 

плаќaња се наведува и државата испраќач), 
1.2.2.број на сметка на налогодавачот,  
1.2.3.краен корисник (за девизните плаќања се наве-

дува и државата примач), 
1.2.4.број на сметка на крајниот корисник,  
1.2.5.опис на трансакција,  
1.2.6.шифра на основ на трансакција,  
1.2.7.датум на реализирање на трансакцијата, 
1.2.8.износ, 
1.2.9.валута,  
1.2.10.податоци за почетната и крајната состојба на 

сметката. 
Податоците од 1.2.1 до 1.2.9 се пополнуваат за се-

која трансакција поединечно реализирани во последни-
те 12 месеци најмалку. 

 
2. Податоци за тоа дали лицето за кое се однесу-

ва сомневањето се јавува како овластено лице на 
други сметки: 

2.1. да/ не, 
2.2. број на сметка, 
2.3. име,  
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2.4. презиме или 
2.5. назив на сопственикот на сметката, 
2.6. ЕМБГ или ЕДБ, 
2.7. адреса на живеење, 
2.8. место на живеење или  
2.9.седиште, 
2.10.идентификациски документ (се однесува само 

за физички лица) 
2.10.1.број на лична карта или  
2.10.2.број на пасош, 
2.11.издавач на документот (се однесува само за 

физички лица) 
 
3. Други услуги кои лицето за кое се однесува 

сомневањето ги користи  во банката (описно се на-
ведуваат). 

 
4. Забелешка (се наведуваат податоци кои не се 

опфатени со горенаведените податоци) 
 
(2) Образецот на извештајот од став 1 на овој член е 

даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

  
Член 3 

(1) Извештајот кога постои сомневање дека клиен-
тот, трансакцијата или крајниот сопственик се поврза-
ни со перење пари или финансирање на тероризам, кој 
субјектите со исклучок на банките од член 5 од Зако-
нот за спречување на перење пари и други приноси од 
казниво дело и финансирање на тероризам го доставу-
ваат до Управата, ги содржи следните податоци: 

 
1.Податоци кои се однесуваат на субјектот кој го 

поднесува извештајот;  
1.1.назив,  
1.2.адреса 
1.3.број на телефон на субјектот, 
1.4.име,  
1.5.презиме,  
1.6.потпис на одговорното лице кај субјектот и  
1.7. дата на доставување на извештајот. 
 
2. Податоци за лицето за кое се однесува сомне-

вањето: 
2.1. име  
2.2.презиме или 
2.3.назив, 
2.4.ЕМБГ или ЕДБ, 
2.5.адреса на живеење, 
2.6.место на живеење или 
2.7.седиште, 
2.8. идентификациски документ (се однесува само 

за физички лица) 
2.8.1.број на лична карта или 
2.8.2. број на пасош, 
2.9. издавач на документот (се однесува само за фи-

зички лица). 
За правни лица се доставува и фотокопија од реги-

страцијата. 

3.Причини за сомневање (се наведува редниот 
број од листата на индикатори или се дава поширок 
опис за сомневањето): 

3.1. перење пари или 
3.2. финансирање на тероризам 
 
(2) Образецот на извештајот од став 1 на овој член е 

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

Член 4 
(1) Извештајот за готовинска трансакција во износ 

од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност, 
ги содржи следните податоци: 

 
1.Податоци кои се однесуваат на субјектот кој го 

поднесува извештајот;  
1.1.назив,  
1.2.адреса,  
1.3.број на телефон на субјектот,  
1.4. име,  
1.5.презиме,  
1.6.потпис на одговорното лице кај субјектот и  
1.7. дата на доставување на извештајот. 
 
2.Податоци за лицето кое ја врши трансакцијата: 
2.1.име, 
2.2.презиме,  
2.3.дата на раѓање,  
2.4.место на раѓање,  
2.5.адреса на живеење, 
2.6.место на живеење,  
2.7.ЕМБГ,  
2.8.идентификациски документ  
2.8.1.број на лична карта или 
2.8.2.број на пасош,  
2.9.издавач на документот. 
 
3. Податоци за трансакцијата: 
3.1. Лицето ја врши трансакцијата: 
3.1.1. во свое име или  
3.1.2. во туѓо име,  
3.2. Лицето ја врши трансакцијата за: 
3.2.1. своја сметка или 
3.2.2.туѓа сметка, 
3.3. Податоци за ополномоштувачот: 
3.3.1. име  
3.3.2.презиме или  
3.3.3.назив, 
3.3.4.седиште, 
3.3.5. дата на раѓање или број на патна исправа 

(бројот на патна исправа се пополнува кога ополномо-
штувачот е странско физичко лице) 

3.3.6.државата која го издала документот за иденти-
фикација, 

3.3.7.ЕМБГ или ЕДБ, 
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3.4. Податоци за лицето кон кое се врши трансакци-
јата: 

3.4.1.име,  
3.4.2.презиме или,  
3.4.3.назив,  
3.4.4.седиште, 
3.4.5.број на сметка, 
3.4.6.банка, 
3.4.7. ЕМБГ или ЕДБ (по исклучок може да не стои 

овој податок доколку субјектот не го знае). 
3.5. Податоци за трансакцијата: 
3.5.1.вид на трансакцијата, 
3.5.2.опис на трансакцијата, 
3.5.3.шифра на основ на трансакцијата, 
3.5.4.износ на трансакцијата, 
3.5.5.валута на трансакцијата, 
3.5.6.датум на извршување на трансакцијата, 
3.5.7.час на извршување на трансакцијата. 
 
(2) Образецот на извештајот од став 1 на овој член е 

даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 5 

(1) Извештајот за неколку поврзани готовински 
трансакции во износ од 15.000 ЕВРА или повеќе во де-
нарска противвредност, ги содржи следните податоци: 

 
1.Податоци кои се однесуваат на субјектот кој го 

поднесува извештајот:  
1.1.назив,  
1.2.адреса,  
1.3.број на телефон на субјектот,  
1.4. име,  
1.5.презиме,  
1.6.потпис на одговорното лице кај субјектот и  
1.7. дата на доставување на извештајот. 
 
2.Податоци за лицето кое ја врши трансакцијата: 
2.1.име, 
2.2.презиме,  
2.3.дата на раѓање,  
2.4.место на раѓање,  
2.5.адреса на живеење, 
2.6.место на живеење,  
2.7.ЕМБГ,  
2.8.идентификациски документ  
2.8.1.број на лична карта или 
2.8.2.број на пасош,  
2.9.издавач на документот. 
 
3. Податоци за трансакцијата: 
3.1. Лицето ја врши трансакцијата: 
3.1.1. во свое име или  
3.1.2. во туѓо име.  

3.2. Лицето ја врши трансакцијата за: 
3.2.1 своја сметка или 
3.2.2.туѓа сметка. 
3.3. Податоци за ополномоштувачот:  
3.3.1. име,  
3.3.2. презиме или  
3.3.3.назив, 
3.3.4.седиште, 
3.3.5. дата на раѓање или број на патна исправа 

(бројот на патна исправа се пополнува кога ополномо-
штувачот е странско физичко лице), 

3.3.6. држава која го издала документот за иденти-
фикација, 

3.3.7. ЕМБГ или ЕДБ, 
3.4. Податоци за лицето кон кое се врши трансакци-

јата: 
3.4.1. име,  
3.4.2. презиме или  
3.4.3.назив,  
3.4.4.седиште, 
3.4.5. број на сметка, 
3.4.6. банка, 
3.4.7. ЕМБГ или ЕДБ (ова поле се пополнува докол-

ку банката го знае овој податок), 
3.5. Податоци за трансакцијата: 
3.5.1. вид на трансакцијата, 
3.5.2. опис на трансакцијата, 
3.5.3.шифра на основ на трансакцијата, 
3.5.4. износ на трансакцијата, 
3.5.5.валута на трансакцијата, 
3.5.6. датум на извршување на трансакцијата, 
3.5.7.час на извршување на трансакцијата. 
Доколку трансакцијата ја вршат две или повеќе ли-

ца или бројот на трансакциите изнесува две или пове-
ќе, точката 2, односно точката 3 се пополнува онолку 
пати колку што се вклучени лица или трансакции. 

(2) Образецот на извештајот од став 1 на овој член е 
даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 6 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за содржината на из-
вештаите кои се доставуваат до Дирекцијата за спречу-
вање на перење пари („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/04). 

 
Член 7 

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

 
       Бр. 02-9116/1  
10 март 2009 година                 Министер за финансии, 

    Скопје                           д-р Трајко Славески, с.р. 
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685. 
Врз основа на член 40 став 6 од Законот за спречу-

вање на перење пари и други приноси од казниво дело 
и финансирање на тероризам („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 4/08), министерот за финан-
сии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОФТВЕРОТ ЗА 
АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат карактеристики-
те на софтверот за автоматска обработка на податоците 
на банките за спречување на перење пари и финансира-
ње на тероризам согласно член 40 став 5 од Законот за 
спречување на перење пари и други приноси од казни-
во дело и финансирање на тероризам (во понатамош-
ниот текст Законот). 

 
Член 2 

Банките треба да имплементираат информатички 
систем наменет за одделот за спречување на перење 
пари и финансирање на тероризам. 

Информатичкиот систем треба да е целосно незави-
сен од централниот систем за банкарско работење на 
банката. 

 
Член 3 

 Информатичкиот систем  се состои од: 
-база на податоци за спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: 
база на податоци) и 

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

 
База на податоци 

 
Член 4 

Базата на податоци треба да има можност за авто-
матско преземање на  податоците од централната база 
на податоци на банката.  

Податоците може да се внесуваат и мануелно во ба-
зата. 

 
Член 5 

Податоци кои автоматски се превземат од централ-
ната база се: 

-сите готовински трансакции во износ од 15.000,00 
евра во денарска противвредност или повеќе, од цен-
тралната база на податоци кои се доставуваат до Упра-
вата за спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам (во понатамошниот текст: Управа), 

-сите поврзани готовински трансакции во износ од 
15.000,00 евра во денарска противвредност или повеќе, 
од централната база на податоци кои се доставуваат до 
Управата, 

-сите трансакции кај кои, како основ на трансакција 
се јавува позајмица и др.  

Член 6 
Податоци кои мануелно се внесуваат во базата на 

податоци се: 
-извештаите за сомневање утврдени од страна на 

Одделот за спречување на перење пари и финансирање 
на тероризам во банката и кои се доставуваат до Упра-
вата; 

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

-листа на сомнителни физички и правни лица кои 
се утврдени од страна на Управата и ќе бидат доставе-
ни до банката. 

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

 
Член 7 

Базата на податоци треба да ги исполнува следните 
услови: 

-да ги чува внесените податоци најмалку 10 години 
од моментот на внесување на податокот; 

-да биде физички одвоена од постоечката база на 
податоци на банката; 

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

базата на податоци за работењето во последните 10 го-
дини, која треба физички да се чува на посебен хард-
верски дел и да биде ажурирана најмалку еднаш на се-
кои 24 часа. 

 
Член 8 

Локацијата на серверот за базата на податоци треба 
да биде во обезбедена просторија (под 24 часовен ви-
део надзор) во која ќе имаат пристап назначените лица 
одговорни за одржување на хардверската опрема и ба-
зата на податоци.  

Техничките карактеристики на серверот треба да ги 
задоволуваат минималните побарувања за процесира-
ње на податоците во најкратко можно време. 

 
Член 9 

Пристап до податоците во базата на податоци треба 
да имаат само лицата вработени во одделот за спречу-
вање на перење пари и финансирање на тероризам, ка-
ко и органите кои вршат надзор над примената на 
одредбите од Законот. 

Лицата вработени во одделот за спречување на пер-
ење пари и финансирање на тероризам освен во базата 
на податоци треба да имаат пристап и до сите податоци 
од централната база на податоци на банката. 

 
Софтверско решение 

 
Член 10 

Софтверското решение треба да ги исполнува след-
ните услови: 

-да овозможи едноставно менаџирање со базата на 
податоци, анализа и обработка на податоците и поед-
ноставно генерирање на извештаи за потребите на 
Управата; 
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-да биде имплементирано на посебен сервер одвоен 
од серверот за централната база на податоци; 

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

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

-да биде функционално, т.е. да овозможува преба-
рување низ базата на податоци по сите полиња и гене-
рирање на извештаи по основ на пребарување. 

 
Член 11 

Софтверското решение треба да ги генерира во 
XML формат пропишан од страна на Управата следни-
те податоци кои ги содржи извештајот кога постои 
сомневање дека клиентот, трансакцијата или крајниот 
сопственик се поврзани со перење пари или финанси-
рање на тероризам: 

 
1.Податоци кои се однесуваат на субјектот кој го 

поднесува извештајот:  
1.1.шифра на банката  
 
2. Податоци за лицето за кое се однесува сомне-

вањето: 
2.1. име и презиме, односно назив, 
2.2. ЕМБ, односно ЕДБ, 
2.3. адреса и место на живеење, односно седиште, 
2.4. идентификациски документ  
2.4.1. број на лична карта или 
2.4.2. број на пасош  
2.5. издавач на документот  
 
3.Податоци за лицето кое ја врши трансакцијата: 
3.1. име, 
3.2. презиме,  
3.3. дата на раѓање,  
3.4. место на раѓање,  
3.5. адреса на живеење 
3.6. место на живеење,  
3.7. ЕМБ,  
3.8. идентификациски документ  
3.8.1. број на лична карта или 
3.8.2. број на пасош  
3.9. издавач на документот. 
 
4.Податоци за трансакциската сметка: 
4.1. број на сметка, 
4.2. датум на отворање, 
4.3. вид, 
4.4. овластени лица на сметката: 
4.4.1 да 
4.4.1.1.име, 
4.4.1.2.презиме, 
4.4.1.3. дата на раѓање, 
4.4.1.4.ЕМБ или бр. на патна исправа  
4.4.1.5.држава која ја издала патната исправа, 
4.4.1.6.поврзаност со сопственикот на сметката  

5. Податоци за трансакцијата 
5.1. Лицето ја врши трансакцијата: 
5.1.1. во свое име  
5.1.2. во туѓо име  
5.2. Лицето ја врши трансакцијата за: 
5.2.1. своја сметка 
5.2.2. туѓа сметка  
5.3. Податоци за ополномоштувачот: 
5.3.1. име и презиме, односно назив и седиште, 
5.3.2. дата на раѓање или број на патна исправа  
5.3.3. држава која го издала документот за иденти-

фикација, 
5.3.4. ЕМБ, односно ЕДБ, 
5.3.5. основ на поврзаност  
5.4. Податоци за лицето кон кое се врши трансакци-

јата: 
5.4.1. име и презиме, односно назив и седиште, 
5.4.2. број на сметка, 
5.4.3. банка, 
5.4.4. ЕМБ, односно ЕДБ  
5.4.5. основ на поврзаност  
5.5. Податоци за трансакцијата: 
5.5.1. вид на трансакцијата, 
5.5.2. опис на трансакцијата, 
5.5.3. износ на трансакцијата, 
5.5.4. валута на трансакцијата, 
5.5.5. датум на извршување на трансакцијата, 
5.5.6. час на извршување на трансакцијата. 
 
6.Причини за сомневање  
6.1. перење пари или 
6.2. финансирање на тероризам. 
 
7. Анализа на сметки 
7.1. Податоци за други сметки на лицето за кое се 

однесува сомневањето: 
7.1.1. број на сметка, 
7.1.2. вид, 
7.1.3. тип, 
7.1.4. датум на отворање, 
1.1.5. овластени лица на сметката  
а) име и презиме, 
б) ЕМБ, односно број на патна исправа  
в) дата на раѓање, 
г) држава која го издала документот за идентифика-

ција. 
 
8.Податоци за тоа дали лицето за кое се однесува 

сомневањето се јавува како овластено лице на дру-
ги сметки: 

8.1. да, 
8.1.1. број на сметка, 
8.1.2. име и презиме, односно назив на сопоствени-

кот на сметката, 
8.1.3. ЕМБ, односно ЕДБ, 
8.1.4. адреса и место на живеење, односно седиште, 
8.1.5.идентификациски документ 
8.1.5.1.број на лична карта или  
8.1.5.2.број на пасош 
8.1.6.издавач на документот  
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9. Други услуги кои лицето за кое се однесува 
сомневањето ги користи  во банката  

 
10. Забелешка. 
 

Член 12 
Софтверското решение треба да ги генерира во 

XML формат пропишан од страна на Управата следни-
те податоци за позајмиците реализирани на месечно 
ниво во банката: 

1. Кога основот на трансакција е давање на по-
зајмица: 

1.1. број на сметка од која е извршена уплата на по-
зајмиците  

1.2. име и презиме/назив на сопственикот на сме-
тката 

1.3. ЕМБГ/ЕДБ 
1.4. број на сметка на која е извршена уплата на по-

зајмицата  
1.5. име и презиме/назив на сопственикот на сме-

тката 
1.6. ЕМБГ/ЕДБ 
1.7. вкупен износ на дадени позајмици на месечно 

ниво 
1.8. вкупен износ на вратени позајмици на месечно 

ниво 
1.9. разлика во вкупниот износ од дадени и вратени 

позајмици на месечно ниво 
 
2.Кога основот на трансакцијата е примање на 

позајмица 
2.1. број на сметка на која се примени позајмиците  
2.2. име и презиме/назив на сопственикот на сме-

тката 
2.3. ЕМБГ/ЕДБ 
2.4. број на сметка од која е извршена уплатата на 

позајмиците  
2.5. вкупен износ на примени позајмици на месечно 

ниво 
2.6. вкупен износ на вратени позајмици на месечно 

ниво 
2.7. разлика во вкупниот износ од примени и врате-

ни позајмици на месечно ниво. 
 

Член 13 
Локацијата на серверот за софтверското решение 

треба да биде во обезбедена просторија (под 24 часо-
вен видео надзор) во која ќе имаат пристап само назна-
чените лица одговорни за одржување на хардверската 
опрема и софтверското решение и лицата вработени во 
одделот за  спречување на перење пари и финансирање 
на тероризам. 

 
Член 14 

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

Член 15 
За потребите на на одделот за спречување на пере-

ње пари и финансирање на тероризам во банката треба 
да се воспостави електронска архива за податоците кои 
се собираат согласно Законот и за целокупната корес-
поденција со Управата. 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува најдоцна по истекот на 
12 месеци од денот на неговото влегување во сила. 

 
Бр. 02-9117/1 

10 март 2009 година                 Министер за финансии, 
    Скопје                     д-р Трајко Славески, с.р. 

_____________ 
686. 

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за спречу-
вање на перење пари и други приноси од казниво дело 
и финансирање на тероризам („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 4/08), министерот за финан-
сии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА ДРЖАВИ КОИ ГИ 
ИСПОЛНУВААТ БАРАЊАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 

НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ТЕРОРИЗАМ 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува листа на државите 
кои ги исполнуваат барањата за спречување на перење 
пари и финансирање на тероризам од член 13 став 1 
алинеја 3 на Законот за спречување на перење пари и 
други приноси од казниво дело и финансирање на 
тероризам и за кои е дозволено субјектите да примену-
ваат поедноставена анализа во случаите кога клиент е 
банка која е основана и функционира согласно пропи-
сите на овие држави. 

 
Член 2 

Листата на држави се утврдува согласно: 
-усогласеност на регулативата за превенција од пер-

ење пари и финансирање на тероризам со меѓународна-
та регулатива од оваа област, согласно со информации-
те од меѓународните организации и сознанијата на 
Управата за спречување на перење пари и финансира-
ње на тероризам; 

-членство во меѓународни организации во чиј до-
мен е воспоставување на стандарди  и координација и 
евалуација на мерките за борба против перењето парии 
финансирањето на тероризмот; 

-транспарентност на финансискиот систем и 
-стабилност на банкарскиот систем и почитувањето 

на меѓународните супервизорски стандарди. 
 

Член 3 
Државите од член 1 се: 
- државите членки на Европската Унија; 
- Исланд; 
- Норвешка; 
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- Јапонија; 
- Канада; 
- Соединети Американски Држави; 
- Австралија и 
- Нов Зеланд. 
 

Член 4 
Листата на држави кои ги исполнуваат барањата 

според поставените критериуми ќе биде ажурирана на 
секои шест месеци. Листата ќе се објавува на интернет 
страната на Управата за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам. 

 
Член 5 

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

 
     Бр. 02-9118/1 
10 март 2009 година                Министер за финансии, 

    Скопје                     д-р Трајко Славески, с.р. 
___________ 

687. 
Врз основа на член 23 став 3 и 4 од Законот за спре-

чување на перење пари и други приноси од казниво де-
ло и финансирање на тероризам („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 4/08), министерот за фи-
нансии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ДНЕВНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 
СКЛУЧЕНИ ТРАНСАКЦИИ НА МАКЕДОНСКА 

БЕРЗА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на из-

вештаите за трансакциите од член 23 став 3 од Законот 
за спречување на перење пари и други приноси од каз-
ниво дело и финансирање на тероризам. 

 
Член 2 

Извештајот за трансакции на Македонската Берза за 
хартии од вредност, ги содржи следните податоци: 

а) Податоци кои се однесуваат на "Субјект кој го 
поднесува извештајот", и ги содржи следниве полиња 
за субјектот: 

- Назив, 
- Адреса, 
- име и презиме кај одговорното лице кај субјектот, 
- контакт телефон, 
- електронска пошта, и  
- дата на известување. 
б) Податоци кои се однесуваат на содржината на 

дневната листа на хартии од вредност, кои се реализи-
рани на сите пазарни сегменти и нивни подсегменти на 
дневна основа на Берзата: 

- Назив на издавачот на хартијата од вредност, 
- Просечна цена,  
- Процент (%) на промена на просечната цена во од-

нос на просечна цена од претходен ден на тргување,  
- Најдобра куповна цена,  
- Најдобра продажна цена,  

- Максимална цена,  
- Минимална цена,  
- Последна цена,  
- Истргувана количина, и 
- Промет во илјади денари. 
в) Дополнителни податоци кои ги содржи дневната 

листа за реализираните трансакции се и податоците за 
индексите на Берзата, како: 

- Вредност на индексот, 
- Апсолутна промена во однос на претходниот ден, и 
- Релативна промена во однос на претходниот ден. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
     Бр. 02-9119/1 
10 март 2009 година                 Министер за финансии, 

   Скопје                      д-р Трајко Славески, с.р. 
______________ 

                                                                   
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
688. 

Судскиот совет на Република Македонија одлучу-
вајќи по поведената постапка за утврдување на не-
стручно и несовесно вршење на судиската функција 
против Спасе Стојаноски-судија на Основен суд Скоп-
је 1 Скопје, по одржаната седница на ден 3.10.2008 го-
дина, согласно член 58 став 4 алинеја 2 од Законот за 
Судски совет и член 20 став 1 алинеја 2 од Правилни-
кот за постапката и начинот за утврдување на неструч-
но и несовесно вршење на судиската функција, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува Спасе Стојаноски, судија на Основен 

суд Скопје 1 Скопје поради нестручно и несовесно вр-
шење на судиската функција од судиската функција. 

 
 Бр. 07-669/1                            Судски совет 

13 март 2009 година                на Република Македонија 
         Скопје                                  Претседател, 
                                           Васил Грчев, с.р. 

____________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

689. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Рајчани – Општи-
на Кочани. 
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Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Рајчани, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-4539/2 

10 март 2009 година                          Директор, 
        Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

690. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), член 36 
став 3 од Законот за девизно работење („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/08) и 
точка 24 од Одлуката за менувачки работи („Службен 
весник на РМ“ бр. 31/09), гувернерот на Народната 
банка на Република Македонија донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 

 
1. Со ова упатство се уредува начинот на спроведу-

вање на Одлуката за менувачки работи, формата и со-
држината на обрасците како и начинот на пополнува-
њето. 

2. Кон барањето за добивање дозвола за вршење ме-
нувачки работи, резидентот треба да достави доказ за 
уплатен надоместок за услугата според тарифата на На-
родната банка на Република Македонија (во понатамош-
ниот текст: Народната банка), согласно со Одлуката за 
единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги 
врши Народната банка на Република Македонија. 

3. Програмата за спречување на перење пари треба 
да биде изготвена согласно со Законот за спречување 
на перење пари и други приноси од казниво дело и фи-
нансирање на тероризам. 

Во програмата децидно треба да се наброени мер-
ките и дејствијата коишто ќе се преземаат за откривање 
и спречување на перење пари и финансирање терори-
зам при вршењето на менувачките работи, со кои се 
овозможува: 

а) да се утврди идентитетот на клиентот пред секоја 
трансакција којашто вклучува сума поголема од 
2.500,00 евра во денарска противвредност; 

б) трансакциите коишто вклучуваат сума поголема 
од 2.500,00 евра во денарска противвредност да се за-
бележуваат по хронолошки редослед во нумериран ре-
гистар потпишан од овластеното лице кое ги врши ме-
нувачките работи, којшто се чува најмалку десет годи-
ни од последниот заведен податок; 

в) именување одговорни лица кои ќе се грижат за 
спроведување на програмата; 

г) да се применува листата на показатели за препоз-
навање на сомнителните трансакции; 

д) да се врши следење на трансакциите, собирање, 
чување и доставување на податоците до Управата за 
спречување на перење на пари и финансирање на теро-
ризам согласно со Законот за спречување на перење па-
ри и други приноси од казниво дело и финансирање на 
тероризам; 

ѓ) соработка и начин на известување на Управата за 
спречување на перење пари и финансирање на терори-
зам и 

е) план за постојана обука на одговорните лица и 
овластените лица кои вршат менувачки работи од обла-
ста на спречувањето на перење пари и финансирање на 
тероризам. 

Овластениот менувач е должен најмалку еднаш го-
дишно да ја ажурира Програмата за спречување на пер-
ење пари и најдоцна во рок од еден месец од ажурира-
њето или ревидирањето да ја достави на увид на Упра-
вата за спречување на перење на пари и финансирање 
на тероризам.  

4. Налепницата, којашто му се издава на овластени-
от менувач за секое менувачко место, е во правоаголна 
форма, во сина боја, со натпис: „Народна банка на Ре-
публика Македонија“ и со натпис на бело поле: „МЕ-
НУВАЧНИЦАТА ГИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА 
МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ“, а во долниот десен агол е 
серискиот број на налепницата. Во горниот лев агол е 
грбот на Народната банка во жолта боја. 

5. Овластениот менувач е должен, во секое време, 
на видно место во просторијата за вршење менувачки 
работи, да истакне курсна листа за купување на ефе-
ктивните странски пари и чекови и  за продавање на 
ефективните странски пари. 

На курсната листа треба да биде наведен датумот за 
кој таа важи. 

Под курсната листа овластениот менувач треба да 
ја истакне и цената на својата услуга за вршење на ме-
нувачките работи. 

Овластениот менувач самостојно ја утврдува курсна-
та листа и може да ја менува во текот на денот. Овласте-
ните менувачи коишто вршат менувачки работи во свое 
име, а за сметка на банка, се должни да се придржуваат 
кон одредбата од Договорот склучен со Банката којашто 
се однесува за примената на курсната листа. 

Овластениот менувач може да купува ефективни 
странски пари и чекови што гласат на странски валути 
и продава ефективни странски пари што гласат на 
странски валути коишто се предмет на купопродажба 
на девизниот пазар во Република Македонија. 

6. Овластениот менувач за секоја склучена транс-
акција е должен да изготви образец МТ1 чијашто 
форма, содржина и начин на пополнување се дадени 
во прилог: 
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Образецот МТ1 - Потврда за купување/продавање 

ефективни странски пари и чекови, се пополнува на 
следниов начин: 

- во рубриката „овластен менувач и овластена бан-
ка“ се внесува името на овластениот менувач, а подато-
кот овластена банка го пополнуваат само оние овласте-
ни менувачи коишто работат во свое име, а за сметка 
на овластена банка и се внесува името на овластената 
банка со која овластениот менувач има склучено дого-
вор; 

- во рубриката „број на потврдата“ овластениот ме-
нувач го внесува бројот на потврдата којшто го води 
хронолошки почнувајќи од еден ; 

- во рубриката „датум“ се запишува датумот на кој 
се врши трансакцијата; 

- во рубриката „купувам“ се внесува шифрата 1, а 
се пополнува кога овластениот менувач  купува ефе-
ктивни странски пари и чекови; 

- во рубриката „продавам“ се внесува шифрата 2, а 
се пополнува кога овластениот менувач  продава ефе-
ктивни странски пари; 

- во рубриката „вид на валутата“ се внесува ознака-
та на видот на валутата којашто ја купува или ја прода-
ва од кодексот на шифри на валути од Упатството за 
начинот на вршење на платен промет со странство на 
Народната банка; 

- во рубриката „износ на ефективни странски пари 
и чекови“ се внесува износот на странските ефективни 
пари и чекови коишто ги купува или износот на стран-
ските ефективни пари коишто ги продава; 

- во рубриката „курс“ се внесува курсот од курсната 
листа (куповен или продажен во зависност од трансак-
цијата) којшто важи  во моментот кога се извршува 
трансакцијата; 

- во рубриката „износ“ во денари се внесува денар-
скиот износ којшто го добива со множење на износот 
на странските ефективни пари и чекови со вредноста 
на курсот; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- во рубриката „услуга“ се внесува цената на услу-

гата, а во рубриката „денари“ ја внесува денарската 
вредност на услугата којашто ја наплаќа за извршената 
трансакција; 

- во рубриката „вкупно“ се искажува вкупниот из-
нос на денарите; 

- во рубриката „резидент/нерезидент“ се запишува 
шифрата 3 ако врши купување/продавање од/на до-
машно физичко лице (резидент), а шифрата 4  ако вр-
ши купување/продавање од/на странско физичко лице 
(нерезидент); 

- во рубриката „документ за идентификација“ се 
внесува име и презиме и ЕМБГ за домашно физичко 
лице (резидент) и име и презиме, број и место на изда-
вање од патната исправа за странско физичко  лице 
(нерезидент)  и 

- во рубриката „овластено лице“ се внесува име, 
презиме и потпис на овластеното лице. 

Потврдата за купување и продавање ефективни 
странски пари и чекови се изготвува во два примерока 
од кои едниот задолжително се дава на физичкото лице 
за кое е извршена трансакцијата, а вториот примерок 
служи за потребите на овластениот менувач. 

7. Овластениот менувач е должен да го води проме-
тот со готовината во посебна книга на благајната (бла-
гајнички извештај или благајнички дневник) во форма 
којашто е составен дел на ова Упатство и ја сочинува-
ат: образец за книжење на трансакциите - бр. 1КТ и 
образец за пресметка на дневната благајна - бр. 1ДБ. 

 За секој ден во кој имало промет во благајничкото 
место, овластениот менувач треба да направи благај-
нички извештај (дневник) и да направи проверка дали 
се усогласени документите од прометот на благајнич-
кото место и фактичката состојба на готовината во бла-
гајничкото место. 
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Рубриката „име на овластената банка“ ја пополну-

ваат само овластените менувачи коишто работат во 
свое име, а за сметка на овластена банка. 

Во образецот за книжење на трансакциите бр. 1КТ 
во одделните колони се запишуваат следниве подато-
ци: 

Колона 1 - реден број - се запишува редниот бројот 
на трансакцијата почнувајќи од еден; 

Колона  2 - број на документот - се запишува бројот 
на документот што се книжи (пр. ако се книжи потврда 
за купување/продавање ефективни странски пари и че-
кови се зема бројот од потврдата или број од друг со-
одветен документ врз основа на кој е извршена транс-
акцијата); 

Колона 3 - опис на извршената трансакција - се за-
пишува шифрата за извршената трансакција: 

Шифрите на извршените трансакции се следниве: 
10 - за купување ефективни странски пари (износот 

на ефективните странски пари се запишува во колоната 
7,  а износот на издадените денари се запишува во ко-
лоната 10); 

11 - за купување чекови (вредноста на чековите се 
запишува во колоната 7,  а износот на издадените дена-
ри се запишува во колоната 10); 

12 - за продажба на ефективни странска пари (изда-
вањето на ефективните странски пари се запишува во 
колоната 8, а износот на примените денари се запишу-
ва во колоната 9); 

13 - за примање денари од сметка (износот на при-
мените денари од сметката се запишува во колоната 9); 

14 - за примање денари од друго менувачко место 
(износот на примените денари од друго менувачко ме-
сто се запишува во колоната 9); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 - за примање ефективни странски пари од девиз-

ната сметка за менувачки работи (износот на ефектив-
ните странски пари се запишува во колоната 7) 

16 - за примање ефективни странски пари од друго 
менувачко место (износот ефективните странски пари 
се запишува во колоната 7); 

17 - за внесување (пренос) на денари на денарската 
трансакциска сметка за менувачки работи (износот на 
денарите се запишува во колоната 10); 

18 - за префрлување (пренос) на денари на друго 
менувачко место (износот на денарите се запишува во 
колоната 10); 

19 - за внесување (пренос) на ефективни странски 
пари на девизната сметка за менувачки работи (износот 
на ефективните странски пари се запишува во колоната 
8); 

20 - за префрлување (пренос) на ефективни стран-
ски пари на друго менувачко место (износот на ефе-
ктивните странски пари се запишува во колоната 8); 

21 - за давање чекови за наплата (износот на чеко-
вите се запишува во колоната 8); 

22 - за кусок на ефективни странски пари во денари  
(износот  на денарите се запишува во колоната 10); 

23- за кусок на ефективни странски пари и чекови 
(износот  на ефективните странски пари и чекови се за-
пишува во колоната 8); 

Колона 4 - вид на валутата - се пополнува ознаката 
на видот на валутата којашто е предмет на купопро-
дажба од кодексот на шифри на валути од Упатството 
за начинот на вршење платен промет со странство на 
Народната банка; 
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Колона 5 - курс - се пополнува курсот од курсната 
листа (куповен или продажен) во зависност од видот на 
трансакцијата; 

Колона 6 - вид на средствата (ефективни странски 
пари: без ознака, а за чек се употребува ознаката ЧЕК); 

Колона 7 - влез - се запишува износот на внесување 
ефективни странски пари во благајничкото место; 

Колона 8 - излез - се впишува износот на издавање 
ефективни странски пари од благајничкото место; 

Колона 9 - влез - во денари (се внесува денарската 
противвредност на продадените ефективни странски 
пари и други внесувања на денари во благајничкото 
место); 

Колона 10 - излез - во денари (се внесува денарска-
та противвредност на купените ефективни странски па-
ри и чекови и други изнесувања во денари од благај-
ничкото место); 

Колона 11 - услуга - се внесува износот што се напла-
ќа за услугата врз основа на вршење менувачки работи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
На Образецот за пресметка на дневната благајна бр. 

1ДБ во пооделните колони се внесува: 
Колона 1 - вид на валутата - се внесува ознаката на 

видот на валутата од кодексот на шифри на валути од 
Упатството за начинот на вршење на платен промет со 
странство на Народната банка; 

Колона 2 - почетна состојба - почетната состојба е 
еднаква на крајната состојба од последната пресметка 
на готовината на благајничкото место; 

Колона 3 - влез - се внесува збирот од сите прима-
ња по валути; 

Колона 4 - излез - се внесува збирот од сите издава-
ња по валути; 

Колона 5 - крајна состојба - износот што се внесува 
овде е еднаков на колона 2 + колона 3 - колона 4;  

Колона 6 - благајнички максимум - се внесува вред-
носта на девизниот и денарскиот благајнички макси-
мум којшто е утврден од овластениот менувач со Од-
лука; 

8. Овластениот менувач е должен да води нумери-
ран регистар, потпишан од овластеното лице, за секоја 
трансакција којашто вклучува сума поголема од 
2.500,00 евра во денарска противвредност во кој пода-
тоците ќе се забележуваат по хронолошки редослед. 

Нумерираниот регистар треба да ги содржи следни-
ве податоци (полиња): 

a) реден број  (којшто треба да биде хронолошки); 
б) датум на трансакцијата; 
в)  име и презиме на физичкото лице кое ја напра-

вило трансакцијата; 
г)  ЕМБГ или број на пасош (за нерезиденти); 
д)  шифра на валутата; 
ѓ)  износ во валута; 
е)  износ во денари и 
ж)  поле за потпис на овластеното лице. 
 
 
   
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Во регистарот на трансакции во износи поголеми 

од 2.500 евра во одделните колони се запишуваат след-
ниве податоци: 

 
Колона 1 - реден број - се запишуваат трансакциите 

по хронолошки редослед почнувајќи од еден; 
Колона 2 - датум - се запишува датумот на изврше-

ната трансакција; 
Колона 3 - се запишува името и презимето на фи-

зичкото лице кое ја извршило трансакцијата; 
Колона 4 - се запишува ЕМБГ за домашно физичко 

лице (резидент), односно број на пасош и место на из-
давање за странско физичко лице (нерезидент); 

Колона 5 - вид на валутата - се внесува ознаката  на 
видот на валутата којашто се купува или се продава од 
кодексот на шифри на валути од Упатството за начи-
нот на вршење на платен промет со странство на На-
родната банка;  

Колона 6 - износ во валута - се запишува износот во 
валута на извршената трансакција; 

Колона 7 - износ во денари - се запишува денарска-
та противвредност на износот во валута од извршената 
трансакција.  

9. Овластениот менувач е должен со одлука на од-
говорното лице на правното лице да ја утврди висината 
на денарскиот и девизниот благајнички максимум. 

Благајничкиот максимум е износот на готовината 
којашто овластениот менувач може да ја чува на бла-
гајничкото место во текот на денот. 

Овластениот менувач е должен да го внесе износот 
над благајничкиот максимум на својата девизна сметка 
или трансакциска денарска сметка за менувачко рабо-
тење истиот или најдоцна наредниот работен ден. 

Овластениот менувач е должен со одлука на одго-
ворното лице на правното лице да ја утврди висината 
на благајничкиот максимум одвоено за девизи и за де-
нари. 
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Овластениот менувач благајничкиот максимум е 
должен да го утврдува полугодишно. Благајничкиот 
максимум се утврдува на крајот на секое полугодие од 
годината, за наредното полугодие. 

10. Овластениот менувач е должен да доставува до 
Народната банка збирен декаден извештај за прометот 
реализиран од менувачки работи, на образецот ИМР 1. 

Збирниот декаден извештај за прометот реализиран 
од менувачки работи се доставува електронски преку 
интернет-апликација, во рок од 2 (два) работни дена по 
истекот на декадата. За менувачите коишто работат во 
свое име, а за сметка на овластена банка, обврската за 
доставување на извештајот ја има банката за чијашто 
сметка работи овластениот менувач. 

Овластениот менувач, за да може да го достави 
збирниот декаден извештај за прометот реализиран од 
менувачки работи преку интернет-апликација, е дол-
жен да обезбеди сертификат за електронски потпис од 
овластен издавач на дигитални сертификати за еле-
ктронски потписи за лицата кои ќе бидат задолжени за 
неговото доставување. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во колоните на образецот ИМР1 се запишуваат 

следниве податоци: 
Колона 1 - се запишува ознаката на валутата која-

што е предмет на трансакција од кодексот на шифри на 
валути од Упатството за начинот на вршење платен 
промет со странство на Народната банка; 

Колона 2 - се запишува износот на почетната со-
стојба за секоја валута, којшто треба да биде ист со 
оној од колоната „крајна состојба“ од извештајот за 
претходната декада; 

Колона 3 - се запишува откупот на ефективните 
странски пари од домашни физички лица (резиденти); 

Колона 4 - се запишува откупот на ефективните 
странски пари од странски фичички лица (нерезиденти); 

Колона 5 - се запишува износот на откупените че-
кови; 

Колона 6 - се запишува вредноста на средниот ку-
повен курс за таа декада по валути; 

Колона 7 - се запишува збирната вредност на при-
мањата во денари, и тоа: 

- примена денарска противвредност од продадени 
ефективни странски пари; 

- подигнати  денари  од денарската трансакциска 
сметка за менувачко работење;   

Колона 8 - се запишува вредноста на продадените 
ефективни странски пари на домашни физички лица 
(резиденти); 

Колона 9 - се запишува вредноста на продадените 
ефективни странски пари на странски физички лица 
(нерезиденти); 

Колона 10 - се запишува вредноста на продадените 
ефективни странски пари на овластени банки; 

Колона 11 - се запишува вредноста на странските 
чекови предадени на овластени банки; 

Колона 12 - се запишува вредноста на средниот 
продажен курс по валути за таа декада; 

Колона 13 - се запишува збирната вредност на изда-
вањата во денари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- издадена денарската противвредност за купени 

ефективни странски пари и чекови; 
- уплатени денари на денарската трансакциска сме-

тка за менувачко работење; 
Колона 14 - се запишува износот на крајната состој-

ба по валути на последниот ден од декадата; 
Банките овластени за вршење менувачки работи, 

при изготвувањето на декадниот извештај на образецот 
ИМР1 - Извештај за прометот реализиран од менувач-
ко работење, не се должни да ја пополнуваат колоната 
2 - почетна состојба и колоната 14 - крајна состојба. 

11. Одредбите од точката 10 став 2 и 3 на ова Упат-
ство ќе се применуваат во согласност со одредбата од 
точка 27 од Одлуката за менувачки работи. Во перио-
дот до 30.09.2009 година, овластениот менувач е дол-
жен да го доставува збирниот декаден извештај за про-
метот реализиран од менувачки работи, на образецот 
ИМР 1 во печатена форма. 
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12. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

13. Со влегувањето во сила на ова Упатство преста-
нува да важи Упатството за спроведување на Одлуката 
за условите и начинот за добивање на дозвола и 
вршење на менувачки работи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 79/02, 24/03 и 62/03). 

 
У. бр. 2206 

12 март 2009 година                          Гувернер, 
          Скопје                                   м-р Петар Гошев, с.р. 

_____________ 
                         

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
691. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Листата на категоризирани спорти-
сти-спортска надеж („Сл. весник на РМ“ бр. 127/2008), 
направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЛИСТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ 
– СПОРТСКА НАДЕЖ 

 
Во објавената листа („Сл. весник на РМ“ бр. 

127/2008), спортистот под редниот број 384 се брише, а 
по промената, бројната низа континуирано продолжува. 

 
Бр. 08-963/1 

5 март 2009 година                               Директор, 
        Скопје                         Драган Ѓурчевски, с.р. 

____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 
692. 

Врз основа на член 9 став1 точка 3 алинеја 2 а в.в. 
со член 2 став 2 алинеја 7 од  Законот за поштенските 
услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 9/2008),  Комисијата како орган на Агенцијата за 
пошти на  состанокот одржан на ден 24.02.2009 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ 
ЗА УНИВЕРЗАЛНАТА ПОШТЕНСКА УСЛУГА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува методологијата за 
формирање на цените за универзалната поштенска  ус-
луга.  

 
Член 2 

Овој правилник има за цел да се обезбеди достап-
ност на минимален обем на поштенски услуги  со утвр-
ден квалитет на целата територија на  Република Маке-
донија, кои што давателот на универзалната поштенска 
услуга ги обезбедува постојано, редовно и непоречено, 
по пристапни цени за сите корисници и обично секој ра-
ботен ден со најмалку еден прием и една достава на ден. 

 
Член 3 

Давателот на универзалната поштенска услуга  тре-
ба да ги утврдува  цените и општите услови за плаќање 
така што корисниците на определени услуги што се 
обезбедуваат како универзална поштенска услуга не се 
должни да платат за услугите што не се  неопходни или 
не се бараат за обезбедување на овие услуги. 

Член 4 
Висината на цените на услугите што ги обезбедува 

давателот на универзалната поштенска  услуга, треба 
да бидат базирани на трошоците за ефикасно обезбеду-
вање на услугите. 

 Цените на поединечните услуги што се опфатени 
во универзалната услуга мора да бидат еднакви за сите  
корисници на целата територија на Република Македо-
нија. 

 
Член 5 

По исклучок од член 4 став 2 на овој правилник Да-
вателот на универзалната поштенска услуга може да 
понуди: 

- посебни цени или пакети, за претплатници со ста-
тус на социјален случај и претплатници со посебни по-
треби согласно со закон што се разликуваат од цените 
кои се однесуваат на другите претплатници. 

Давателот на УПУ може да предвиди и помала цена 
за големите корисници на поштенски услуги. 

Критериумите и условите за  определување  посеб-
ни цени или пакети за одредени групи претплатници 
како и тоа  кои корисници ќе се сметаат за  големи и 
видот на  поволностите, Давателот на универзалната 
поштенска услуга ги утврдува со правилник. 

Правилникот од ставот 3 на овој член, Давателот на 
универзалната поштенска услуга го објавува  и треба 
да го направи јавно достапен со објавување на својата 
веб страна и во деловните простории наменети за ко-
рисниците на поштенските услуги. 

Цените на УПУ треба да бидат утврдени на неди-
скриминаторска  основа и така одредени да не смеат да 
предизвикуваат ценовно фаворизирање или дефавори-
зирање на одредена услуга. 

 
Член 6 

Давателот на универзалната поштенска услуга е 
должен пред секоја промена на цените навреме, прет-
ходно да побара согласност од  Агенцијата. 

Агенцијата на предлог на давателот на УПУ, дава 
согласност на цените за обезбедување на УПУ во рок 
од 30 дена од приемот на образложениот предлог.  

Доколку на Агенцијата и се потребни дополнител-
ни информации и пресметки од давателот на УПУ, 
откако претходно за тоа писмено ќе го извести  давате-
лот на УПУ, Агенцијата може да го продолжи рокот  за 
давање Согласност на цените, за дополнителни 15 
дена. 

 
Член 7 

Давателот на универзалната поштенска услуга е 
должен да ги доставува на увид цените за обезбедува-
ње на УПУ на корисниците на поштенските услуги  на 
нивно барање, како и да им издаде бесплатно детална 
сметка за услугите. 

 
Член 8 

Давателот на универзалната поштенска  услуга тре-
ба цените на универзалните поштенски  услугите да ги 
направи јавно достапни со објавување на својата  веб-
страна и во деловните простории наменети за корисни-
ците на поштенските услуги. 

Давателот на универзалната поштенска услуга е дол-
жен цените за обезбедување на УПУ да ги објави во јав-
ните гласила (два пишани и еден електронски медиум) 
најмалку 8 дена пред почетокот на нивната примена. 
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Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

По влегувањето во сила, овој правилник ќе се обја-
ви на веб страната на Агенцијата за пошти. 

 
     Бр.09-63/6                      Агенција за пошти 

24 февруари 2009 година          Комисија   
              Скопје                                Претседател, 

                                 Дејан  Бошковски, с.р. 
______________ 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ 

ПОДАТОЦИ 
693. 

Врз основа на член 23 став 5 од Законот за заштита 
на личните податоци („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/05 и 103/08), директорот на Дирек-
цијата за заштита на личните податоци донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕР-
КИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА 
НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 
I. Општи одредби 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничките и 
организациските мерки за обезбедување тајност и за-
штита на обработката на личните податоци што ги при-
менува контролорот на збирка на лични податоци.  

 
Поимник 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. Авторизиран пристап е овластување доделено 
на корисникот за обработка на личните податоци, за 
користење на одредена информатичко комуникациска 
опрема или за пристап до одредени работни простории 
на контролорот; 

2. Администратор на информацискиот систем е 
лице овластено за планирање и за применување на тех-
нички и организациски мерки, како и за контрола на 
обезбедувањето тајност и заштита на обработката на 
личните податоци; 

3. Документ е секој запис кој содржи лични пода-
тоци и истиот може да биде во електронска или хартие-
на форма, да се чува на медиум и во информатичко ко-
муникациската опрема која се користи за обработка на 
податоците, да се доставува преку пошта или да се пре-
несува преку телекомуникациска мрежа; 

4. Идентификација е постапка за идентификување 
на корисникот на информацискиот систем; 

5. Информатичка инфраструктура е целата ин-
форматичко комуникациска опрема на контролорот, во 
рамките на која се собираат, обработуваат и чуваат 
личните податоци; 

6. Информациски систем е систем со кој се обра-
ботуваат личните податоци со цел да бидат достапни и 
употребливи за секој кој што има право и потреба да ги 
користи; 

7. Инцидент е секоја аномалија која влијае или мо-
же да влијае на тајноста и заштитата на личните пода-
тоци;  

8. Контрола на пристап е операција за доделување 
на пристап до личните податоци или до информатичко 
комуникациската опрема со цел проверка на корисни-
кот;  

9. Корисник е лице вработено или ангажирано кај 
контролорот кое има авторизиран пристап до докумен-
тите и до информатичко комуникациската опрема; 

10. Лозинка е доверлива информација составена од 
збир на карактери кои се користат за проверка на ко-
рисникот;  

11. Медиум е физички уред кој се користи при 
обработка на личните податоци во информацискиот си-
стем, на кој податоците можат да бидат снимени или 
од кој истите можат да бидат повторно вратени; 

12. Одговорно лице за заштита на личните пода-
тоци е лице овластено од контролорот за координира-
ње и контрола на техничките и организациските мерки 
кои се применуваат за тајност и заштита на обработка-
та на личните податоци; 

13. Проверка е постапка за верификација на иден-
титетот на корисникот на информацискиот систем;  

14. Сигурносна копија е копија на личните пода-
тоци содржани во електронските документи, кои се за-
чувани на медиум за да се овозможи нивно повторно 
враќање. 

 
Обработувач на збирка на лични податоци 

 
Член 3 

Одредбите од овој правилник се применуваат и при 
обработка на личните податоци од страна на обработу-
вачот на збирка на лични податоци. 

 
Обработка на личните податоци 

 
Член 4 

Одредбите од овој правилник се применуваат за: 
- целосно и делумно автоматизирана обработка на 

личните податоци и 
- друга обработка на личните податоци што се дел 

од постојна збирка на лични податоци или се наменети 
да бидат дел од збирка на лични податоци. 

 
Нивоа на технички и организациски мерки 

 
Член 5 

(1) Контролорот треба да применува технички и ор-
ганизациски мерки, кои обезбедуваат тајност и заштита 
на обработката на личните податоци, соодветно на 
природата на податоците кои се обработуваат и ризи-
кот при нивната обработка. 

(2) Техничките и организациските мерки од ставот 
(1) на овој член се класифицираат во три нивоа: 

- основно; 
- средно и 
- високо. 
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Примена на нивоа 
 

Член 6 
(1) За сите документи задолжително се применува-

ат технички и организациски мерки кои се класифици-
рани на основно ниво. 

(2) За документите кои содржат лични податоци 
што се однесуваат на: кривични дела, изречени казни, 
алтернативни мерки и мерки на безбедност за изврше-
ни кривични дела, задолжително се применуваат тех-
нички и организациски мерки кои се класифицирани на 
основно и средно ниво.  

(3) За документи кои содржат: посебни категории 
на лични податоци, лични податоци кои се обработува-
ат за полициски цели и лични податоци кои се обрабо-
туваат заради заштита на интересите на државната без-
бедност и одбраната на Република Македонија, задол-
жително се применуваат технички и организациски 
мерки кои се класифицирани на основно, средно и ви-
соко ниво.  

(4) За документите кои содржат матичен број на 
граѓанинот задолжително се применуваат технички и 
организациски мерки кои се класифицирани на основ-
но и средно ниво. 

(5) За документите кои се пренесуваат преку теле-
комуникациска мрежа, а содржат посебни категории на 
лични податоци и матичен број на граѓанинот задолжи-
телно се применуваат технички и организациски мерки 
кои се класифицирани на основно, средно и високо 
ниво. 

(6) Со документацијата за технички и организаци-
ски мерки, контролорот треба да пропише и обезбеди 
соодветен степен на заштита на личните податоци, сог-
ласно на нивоата кои се определени во овој член. 

 
Правила за обработка на личните податоци надвор 

од работните простории на контролорот 
 

Член 7 
Обработката на личните податоци надвор од работ-

ните простории на контролорот се врши врз основа на 
обезбедено писмено овластување од страна на контро-
лорот и во согласност со соодветното ниво на технички 
и организациски мерки кои се применувале за обрабо-
тка на податоците содржани во документите.  

 
Евидентирање и чување на документација  

за софтверски програми 
 

Член 8 
Контролорот треба да ја евидентира и да ја чува 

целокупната документација за софтверските програми 
за обработка на личните податоци и за сите негови 
промени. 

 
Одржување на информацискиот систем 

 
Член 9 

(1) Физичките или правните лица кои вршат одржу-
вање на информацискиот систем на контролорот треба 
да ги применуваат прописите за заштита на личните 
податоци и донесената документација за технички и 
организациски мерки. 

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се приме-
нуваат и ако физичките или правните лица вршат обра-
ботка на личните податоци на контролорот. 

 
II. Основно ниво на технички и организациски мерки 

 
Документација за технички и организациски мерки 

 
Член 10 

(1) Контролорот задолжително донесува и приме-
нува документација за технички и организациски мер-
ки за корисниците кои имаат пристап до личните пода-
тоци и до информацискиот систем. 

(2) Документацијата од ставот (1) на овој член осо-
бено содржи:  

- План за создавање систем на технички и организа-
циски мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци; 

- Акт за техничките и организациските мерки за 
обезбедување тајност и заштита на обработката на лич-
ните податоци; 

- Правила за определување на обврските и одговор-
ностите на корисниците при користење на документите 
и информатичко комуникациската опрема; 

- Правила за пријавување, реакција и санирање на 
инциденти;  

- Правила за начинот на правење на сигурносна ко-
пија, архивирање и чување, како и за повторно враќање 
на зачуваните лични податоци; 

- Правила за начинот на уништување на документи-
те, како и за начинот на уништување, бришење и чи-
стење на медиумите.  

(3) Документацијата од ставот (2) на овој член, кон-
тролорот веднаш ја менува и дополнува кога ќе се на-
прават промени во организационата поставеност на ин-
формацискиот систем. 

 
Технички мерки 

 
Член 11 

Контролорот треба да обезбеди соодветни технички 
мерки за тајност и заштита на обработката на личните 
податоци и тоа:  

1. единствено корисничко име; 
2. лозинка креирана од секој корисник, составена 

од комбинација на најмалку осум алфанумерички кара-
ктери (од кои минимум една голема буква) и специјал-
ни знаци; 

3. корисничко име и лозинка која овозможува при-
стап на корисникот до информацискиот систем во це-
лина, на поединечни апликации и/или поединечни 
збирки на лични податоци потребни за извршување на 
неговата работа; 

4. автоматизирано одјавување од информацискиот 
систем после изминување на определен период на неа-
ктивност (не подолго од 15 минути) и за повторно 
активирање на системот потребно е одново внесување 
на корисничкото име и лозинката;  

5. автоматизирано отфрлање од информацискиот 
систем после три неуспешни обиди за најавување (вне-
сување на погрешно корисничко име или лозинка) и 
автоматизирано известување на корисникот дека треба 
да се побара инструкција од администраторот на ини-
формацискиот систем; 
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6. инсталирана хардверска/софтверска заштитна 
мрежна бариера (“фајервол”) или рутер помеѓу инфор-
мацискиот систем и интернет или било која друга фор-
ма на надворешна мрежа, како заштитна мерка против 
недозволени или злонамерни обиди за влез или проби-
вање на системот; 

7. ефективна и сигурна анти-вирусна и анти–спај-
вер заштита на информацискиот систем, која постојано 
ќе се ажурира заради превентива од непознати и 
непланирани закани од нови вируси и спајвери; 

8. ефективна и сигурна анти-спам заштита, која по-
стојано ќе се ажурира заради превентивна заштита од 
спамови и 

9. приклучување на информацискиот систем (комп-
јутерите и серверите) на енергетска мрежа преку уред 
за непрекинато напојување.  

 
Организациски мерки 

 
Член 12 

(1) Контролорот треба да обезбеди соодветни орга-
низациски мерки за тајност и заштита на обработката 
на личните податоци и тоа:  

1. ограничен пристап или идентификација за при-
стап до личните податоци;  

2. организациски правила за пристап на корисници-
те до интернет кои се однесуваат на симнување и сни-
мање на документи преземени од електронската пошта 
и други извори; 

3. уништување на документи по истекот на рокот за 
нивно чување; 

4. мерки за физичка сигурност на работните простории 
и на информатичко комуникациската опрема каде што се 
собираат, обработуваат и чуваат личните податоци и 

5. почитување на техничките упатства при инстали-
рање и користење на информатичко комуникациската 
опрема на која се обработуваат личните податоци.  

(2) Вработеното лице кое ги врши работите за чо-
вечки ресурси кај контролорот, го известува админи-
страторот на информацискиот систем за вработувањето 
или ангажирањето на секој корисник со право на при-
стап до информацискиот систем, за да му биде доделе-
но корисничко име и лозинка, како и за престанок на 
вработувањето или ангажирањето за да му бидат из-
бришани корисничкото име и лозинката, односно зак-
лучени за натамошен пристап. 

(3) Известувањето од ставот (2) на овој член се вр-
ши и при било кои други промени во работниот статус 
или статусот на ангажирањето на корисникот што има 
влијание врз нивото на дозволениот пристап до инфор-
мацискиот систем. 

 
Физичка сигурност на информацискиот систем 

 
Член 13 

(1) Серверите на кои се инсталирани софтверските 
програми за обработка на личните податоци, треба да 
се физички лоцирани, хостирани и администрирани од 
страна на контролорот.  

(2) Физички пристап до просторијата во која се сме-
стени серверите може да имаат само овластени лица од 
контролорот. 

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до 
просторијата и личните податоци зачувани на сервери-
те, тогаш тоа лице треба да биде придружувано и надг-
ледувано од овластено лице од ставот (2) на овој член. 

(4) Просторијата во која се сместени серверите се 
заштитува од ризиците во опкружувањето преку при-
мени на мерки и контроли со кои се намалува ризикот 
од потенцијални закани вклучувајќи кражба, пожар, 
експлозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски вли-
јанија, пречки во снабдувањето со електрична енергија 
и електромагнетно зрачење. 

 
Информирање за заштитата на личните податоци 

 
Член 14 

(1) Лицата кои се вработуваат или се ангажираат кај 
контролорот, пред нивното отпочнување со работа се 
запознаваат со прописите за заштита на личните пода-
тоци, како и со донесената документација за технички 
и организациски мерки. 

(2) За лицата кои се ангажираат за извршување на 
работа кај контролорот во договорот за нивното анга-
жирање се наведуваат обврските и одговорностите за 
заштита на личните податоци. 

(3) Контролорот пред непосредното започнување со 
работа на корисниците, дополнително ги информира за 
непосредните обврски и одговорности за заштита на 
личните податоци. 

(4) Лицата кои се вработуваат или се ангажираат кај 
контролорот, пред нивното отпочнување со работа сво-
ерачно потпишуваат изјава за тајност и заштита на 
обработката на личните податоци. 

(5) Изјавата од ставот (4) на овој член особено содр-
жи: дека лицата ќе ги почитуваат начелата за заштита на 
личните податоци пред нивниот пристап до личните 
податоци; ќе вршат обработка на личните податоци 
согласно упатствата добиени од контролорот, освен ако 
со закон поинаку не е уредено и ќе ги чуваат како довер-
ливи личните податоци, како и мерките за нивна заштита. 

(6) Изјавата од ставот (4) на овој член задолжител-
но се чува во досиејата на лицата кои се вработуваат 
или се ангажираат кај контролорот. 

 
Обврски и одговорности на корисниците 

 
Член 15 

(1) Обврските и одговорностите на секој корисник 
кој има пристап до личните податоци и до информаци-
скиот систем, контролорот ги дефинира и утврдува во 
Правилата за определување на обврските и одговорно-
стите на корисниците при користење на документите и 
информатичко комуникациската опрема.  

(2) Контролорот задолжително ги информира корис-
ниците од ставот (1) на овој член со документацијата за 
технички и организациски мерки кои се однесуваат на 
извршувањето на нивните обврски и одговорности.  

 
Евидентирање на инциденти 

 
Член 16 

Во Правилата за пријавување, реакција и санирање 
на инциденти, контролорот го определува начинот на 
евидентирање на секој инцидент, времето кога се поја-
вил, корисникот кој го пријавил, на кого е пријавен и 
мерките кои се преземени за негово санирање. 
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Идентификација и проверка 
 

Член 17 
(1) Контролорот задолжително води евиденција за 

корисниците кои имаат авторизиран пристап до доку-
ментите и информацискиот систем, како и воспоставу-
ва постапки за идентификација и проверка на авторизи-
раниот пристап.  

(2) Кога проверката се врши врз основа на корисничко 
име и лозинка, контролорот секогаш ги применува прави-
лата кои ја гарантираат нивната доверливост и интегритет 
при пријавување, доделување и чување на истите. 

(3) Лозинките треба автоматски да се менуваат по 
изминат временски период што не може да биде по-
долг од три месеци утврден во Актот за техничките и 
организациските мерки за обезбедување тајност и за-
штита на обработката на личните податоци, како и да 
се чуваат заштитени со соодветни методи, така што не-
ма да бидат разбирливи додека се валидни. 

 
Контрола на пристап 

 
Член 18 

(1) Корисниците задолжително имаат авторизиран 
пристап само до личните податоци и информатичко 
комуникациската опрема кои се неопходни за извршу-
вање на нивните работни задачи. 

(2) Контролорот воспоставува механизми за да се 
оневозможи пристап на корисниците до личните пода-
тоци и информатичко комуникациската опрема со пра-
ва различни од тие за кои се авторизирани. 

(3) Во евиденцијата на корисниците утврдена во 
член 17 став (1) на овој правилник се внесуваат и ниво-
ата на авторизиран пристап за секој корисник.  

(4) Администраторот на информацискиот систем 
кој е овластен со Актот за техничките и организаци-
ските мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци може да доделува, 
менува или да го одзема авторизираниот пристап до 
личните податоци и информатичко комуникациската 
опрема само во согласност со критериумите кои се 
утврдени од страна на контролорот.  
 

Управување со медиуми 
 

Член 19 
(1) Со медиумите треба да се овозможи идентифи-

кација и евидентирање на категориите на лични пода-
тоци и истите треба да се чуваат на локација до која 
пристап имаат само овластените корисници утврдени 
во Актот за техничките и организациските мерки за 
обезбедување тајност и заштита на обработката на лич-
ните податоци. 

(2) Пренесувањето на медиумите надвор од работ-
ните простории се врши само со претходно писмено 
овластување од страна на контролорот.  

 
Уништување, бришење или чистење на медиумот 

 
Член 20 

(1) По пренесувањето на личните податоци од ме-
диумот или по истекот на определениот рок за чување, 
медиумот треба да се уништи, избрише или да се исчи-
сти од личните податоци снимени на него. 

(2) Уништувањето на медиумот се врши со меха-
ничко разделување на неговите составни делови, при 
што истиот повторно да не може да биде употреблив. 

(3) Бришењето или чистењето на медиумот треба да 
се изврши на начин што ќе оневозможи понатамошно 
обновување на снимените лични податоци. 

(4) За случаите од ставовите (2) и (3) на овој член се 
составува записник, кој ги содржи сите податоци за це-
лосна идентификација на медиумот, како и за катего-
риите на лични податоци снимени на истиот.  

 
Сигурносни копии и повторно враќање  

на зачуваните лични податоци 
 

Член 21 
(1) Контролорот е одговорен за проверка на приме-

ната на Правилата за начинот на правење на сигурнос-
на копија, архивирање и чување, како и за повторното 
враќање на зачуваните лични податоци.  

(2) Во Правилата од ставот (1) на овој член, задол-
жително треба да се содржани постапките за рекон-
струирање на личните податоци во состојба во која би-
ле пред да бидат изгубени или уништени. 

(3) Сигурносни копии задолжително се прават секој 
работен ден, на крајот од работната седмица и секој 
последен работен ден во месецот. 

 
Начин на чување на сигурносните копии 

 
Член 22 

(1) Сигурносните копии се чуваат во просторија ко-
ја се наоѓа надвор од објектот во кој е сместен инфор-
мацискиот систем. 

(2) Сигурносните копии треба да се физички и 
криптографски заштитени, заради оневозможување на 
каква било модификација. 

 
Глава III. Средно ниво на технички  

и организациски мерки 
 

Дополнителни правила за технички и  
организациски мерки 

 
Член 23 

Во документацијата за технички и организациски 
мерки утврдена во член 10 од овој правилник, задолжи-
телно треба да се содржани постапките за овластување 
на одговорно лице за заштита на личните податоци, за 
вршење периодични контроли, заради следење на усог-
ласеноста на работењето на контролорот со прописите 
за заштита на личните податоци и со донесената доку-
ментација за технички и организациски мерки, како и 
за мерките кои треба да се преземат при користење на 
медиумите. 

 
Одговорно лице за заштита на личните податоци 

 
Член 24 

Контролорот задолжително овластува едно или по-
веќе лица за заштита на личните податоци кои ќе бидат 
одговорни за координација и контрола на постапките и 
упатствата утврдени во документацијата за техничките 
и организациските мерки. 
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Контрола на информацискиот систем  
и информатичката инфраструктура 

 
Член 25 

(1) Информацискиот систем и информатичката ин-
фраструктура на контролорот задолжително подлежат 
на внатрешна и надворешна контрола со цел да се про-
вери дали постапките и упатствата содржани во доку-
ментацијата за технички и организациски мерки се 
применуваат и се во согласност со прописите за зашти-
та на личните податоци.  

(2) Контролорот врши надворешна контрола на ин-
формацискиот систем и информатичката инфрастру-
ктура на секои три години, а внатрешна контрола секо-
ја година. 

(3) Надворешната контрола од став (1) на овој член 
се врши преку обработка на документи од страна на 
независно трето лице. 

(4) Во извештајот од извршената контрола од ста-
вот (1) на овој член задолжително треба да има мисле-
ње за тоа во колкава мера постапките и упатствата со-
држани во документацијата за технички и организаци-
ски мерки се применуваат и се во согласност со пропи-
сите за заштита на личните податоци, да се наведени 
констатираните недостатоци, како и предложените не-
опходни корективни или дополнителни мерки за нивно 
отстранување.  

(5) Во извештајот од ставот (4) на овој член треба 
да се содржани и податоците и фактите врз основа на 
кои е изготвено мислењето и се предложени мерките за 
отстранување на констатираните недостатоци.  

(6) Извештајот од ставот (4) на овој член се анали-
зира од страна на одговорното лице за заштита на лич-
ните податоци, кој доставува предлози на контролорот 
за преземање на потребните корективни или дополни-
телни мерки, за отстранување на констатираните недо-
статоци. 

(7) Извештајот од ставот (4) на овој член треба да 
биде достапен за увид на Дирекцијата за заштита на 
личните податоци.  

 
Идентификација и проверка 

 
Член 26 

Контролорот треба да воспостави механизми кои ќе 
овозможуваат јасна идентификација на секој корисник 
кој пристапил до информацискиот систем и можност за 
проверка на авторизацијата за секој корисник. 

 
Евидентирање на авторизираниот пристап 

 
Член 27 

(1) Контролорот води евиденција за секој авторизи-
ран пристап која треба да ги содржи особено следните 
податоци: име и презиме на корисникот, работна ста-
ница од каде се пристапува до информацискиот си-
стем, датум и време на пристапување, лични податоци 
кон кои е пристапено, видот на пристапот со операции-
те кои се преземени при обработка на податоците, за-
пис за авторизација за секое пристапување, запис за се-
кој неавторизиран пристап и запис за автоматизирано 
отфрлање од информацискиот систем. 

(2) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се 
внесуваат и податоци за идентификување на информа-
цискиот систем од кој се врши надворешен обид за 
пристап во оперативните функции или личните подато-
ци без потребното ниво на авторизација. 

(3) Операциите кои овозможуваат евидентирање на 
податоците од ставовите (1) и (2) на овој член треба да 
бидат контролирани од страна на одговорното лице за 
заштита на личните податоци и истите не може да се 
деактивираат. 

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се чува 
најмалку десет години. 

(5) Одговорното лице за заштита на личните пода-
тоци врши периодична проверка на податоците од ста-
вовите (1) и (2) на овој член, најмалку еднаш месечно и 
изготвува извештај за извршената проверка и за кон-
статираните неправилности.  

 
Контрола на физички пристап 

 
Член 28 

Во документацијата за технички и организациски 
мерки, контролорот треба да определи критериуми за 
корисниците кои можат да имаат пристап до простори-
ите каде е сместен информацискиот систем.  

 
Управување со медиуми 

 
Член 29 

(1) Контролорот треба да воспостави систем за еви-
дентирање на медиумите кои се примаат со цел да 
овозможи директна или индиректна идентификација на 
видот на медиумот кој е примен, датум и време на при-
мање, испраќач, број на медиуми кои се примени, вид 
на документ кој е снимен на медиумот, начин на испра-
ќање на медиумот, име и презиме на лицето овластено 
за прием на медиумот. 

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се приме-
нуваат и за евидентирање на медиумите кои се испра-
ќаат од страна на контролорот. 

(3) За пренесените медиуми надвор од работните 
простории на контролорот, треба да бидат преземени 
неопходни мерки за да се спречи неовластено обрабо-
тување на личните податоци снимени на нив.  

 
Евидентирање на инциденти 

 
Член 30 

(1) Во Правилата за пријавување, реакција и санира-
ње на инциденти, контролорот ги определува постапки-
те кои се применуваат за повторно враќање на личните 
податоци и начинот на евидентирање на корисниците 
кои ги извршиле операциите за повторно враќање на 
личните податоци, категориите на личните податоци кои 
се вратени и кои биле рачно внесени при враќањето. 

(2) За повторно враќање на личните податоци, кон-
тролорот издава писмено овластување на корисниците 
за да ги извршат операциите за враќање на податоците. 

 
Сигурносни копии 

 
Член 31 

Сигурносните копии задолжително треба да бидат 
чувани на друга оддалечена локација од местото каде е 
сместен информацискиот систем и истата треба да би-
де обезбедена со соодветни технички и организациски 
мерки согласно документацијата за технички и органи-
зациски мерки.  
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Тестирање на информацискиот систем 
 

Член 32 
(1) Контролорот задолжително врши тестирање на 

информацискиот систем пред неговото имплементира-
ње или по извршените промени со цел да се провери 
дали системот обезбедува тајност и заштита на обрабо-
тката на личните податоци согласно со документација-
та за технички и организациски мерки и прописите за 
заштита на личните податоци. 

(2) Тестирањето од став (1) на овој член се врши 
преку обработка на документи кои содржат имагинар-
ни лични податоци од страна на независно трето лице. 

 
Глава IV. Високо ниво на технички и  

организациски мерки 
 

Сертификациони постапки 
 

Член 33 
Контролорот може да применува и други технички 

мерки за тајноста и заштита на обработката на личните 
податоци, преку примена на сертификациони постапки 
согласно прописите за податоците во електронски об-
лик и електронски потпис. 

 
Пренесување на медиуми 

 
Член 34 

Медиумите можат да се пренесуваат надвор од ра-
ботните простории само ако личните податоци се крип-
тирани или ако се заштитени со соодветни методи кои 
гарантираат дека податоците нема да бидат читливи, при 
што само администраторот на информацискиот систем 
може да ги декриптира или лице овластено од него.  

 
Пренесување на личните податоци преку телекому-

никациска мрежа 
 

Член 35 
Личните податоци можат да се пренесуваат преку 

телекомуникациска мрежа само ако се криптирани или 
ако се посебно заштитени со соодветни методи кои га-
рантираат дека податоците нема да бидат читливи при 
преносот. 

 
Глава V. Преодни и завршни одредби 

 
Престанување на важење 

 
Член 36 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник престанува да важи Правилникот за технич-
ките и организациските мерки за обезбедување тајност 
и заштита на обработката на личните податоци („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 111/05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Влегување во сила  
Член 37 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јуни 2009 година. 
 
      Бр. 01-339/1 
10 март 2009 година                         Директор, 

   Скопје                      Маријана Марушиќ, с.р. 
_____________ 

 
694. 

Врз основа на член 44-б став 5 од Законот за зашти-
та на личните податоци („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), директорот на Ди-
рекцијата за заштита на личните податоци донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 

НАДЗОР 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на вршење на инспек-

цискиот надзор („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 143/08), во членот 7 став (1) зборовите „Се-
кторот за вршење надзор“ се заменуваат со зборовите 
„државните службеници кои вршат или учествуваат во 
вршењето на инспекцискиот надзор“. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 01-361/1  

17 март 2009 година                   Директор, 
        Скопје                     Маријана Марушиќ, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

695. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 
46/2002, 37/2005, 121/2007 и 161/2008), Министерство-
то за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец февру-

ари 2009 година, во однос на месец јануари 2009 годи-
на, е пониска за 0.2%. 

2. Исплатата на платите за месец февруари 2009 го-
дина, во однос на месец јануари 2009 година, работода-
вачите од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на право-
то утврдено за претходниот месец. 

 
                                           Министер, 
                                    Џељаљ Бајрами, с.р. 
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