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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3009. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Ресул Бејадин Селимоски, од с.Велешта, 
2. Гафур Бејадин Селими, од с.Велешта, 
3. Клаудија Шукри Алиевска, од Скопје, 
4. Икрам Бурхан Салих, од Скопје, 
5. Даниела Живко Николова, од Струмица. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 
1. Гоце Глигор Василевски од Дебар, во траење од 3 

месеци, 
2. Изет Сулиман Јусуфов од Радовиш, во траење од 

3 месеци, 
3. Мумин Шериф Демиров од Радовиш, во траење 

од 3 месеци, 
4. Нади Зеќирија Алили од Тетово, во траење од 5 

месеци. 
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III 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осуденото лице: 
1. Авдираман Кадри Садики од Скопје, во траење 

од 8 месеци. 
 

IV 
Неиздржаниот дел од казната затвор му се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осуденото лице: 
1. Гоце Туше Саклов, од Струмица. 
 

V 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Томислав Трпана Јанковиќ од Скопје, во траење 

од 6 месеци, 
2. Алија Мустафа Лимани од Кичево, во траење од 

1 година, 
3. Спасе Ѓорѓија Војнески од Прилеп, во траење од 

6 месеци, 
4. Александар Дончо Алексов од с.Босилово, во 

траење од 6 месеци, 
5. Сами Раим Џафери од с.Речане, во траење од 1 

година, 
6. Зоран Јован Спирковски од Скопје, во траење од 

1 година, 
7. Љупчо Мирослав Башиќ од Битола, во траење од 

6 месеци, 
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8. Миланче Стојадин Стефанов од Кратово, во трае-
ње од 4 месеци, 

9. Рада Васил Кондовска од Скопје, во траење од 6 
месеци, 

10. Абедин Гафур Ибиши од Скопје, во трање од 6 
месеци, 

11. Дилавер Илаз Мухареми од с.Г.Волковија, во 
траење од 6 месеци. 

 
VI 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 07-1939                          Претседател 

10 ноември 2010 година         на Република Македонија, 
      Скопје                    д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3010. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.10.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛ-
ТУРА - УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО  

НАСЛЕДСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за култура - 

Управа за заштита на културното наследство се дава на 
трајно користење без надомест недвижна ствар - земји-
ште лоцирано на КП.бр.15813/2 КО Охрид 3 со повр-
шина од 2507 м2 евидентирана во Имотен лист бр. 
87817; КП.бр.15827/3 КО Охрид 3 со површина од 398 
м2, КП.бр.15827/4 КО Охрид 3 со површина од 2378 м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.87818; КП.бр.15833/2 
КО Охрид 3 со површина од 461 м2 евидентирана во 
Имотен лист бр.87820; КП.бр.16370/2 КО Охрид 3 со 
површина од 3396 м2 евидентирана во Имотен лист 
бр.87822; КП.бр.15842/4 КО Охрид 3 со површина од 
1539 м2, КП.бр.15835/2 КО Охрид 3 со површина од 
229 м2, КП.бр.15839/2 КО Охрид 3 со површина од 21 
м2, КП.бр.15089/4 КО Охрид 3 со површина од 59 м2, 
евидентирани во Имотен лист бр. 87816 и КП.бр. 
15838/2 КО Охрид 3 со површина од 3863 м2 евиденти-
рана во Имотен лист бр. 87821, сопственост на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.51-6366/1                     Претседател на Владата 

24 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

3011. 
Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пен-

зиско и инвалидско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 71/96, 32/97, 
24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05, 
70/06, 153/07, 152/08, 161/08, 81/09, 156/09 и 83/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 9.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија (бр. 02-7665/1) 
од 21.10.2010 година, донесена од Управниот одбор на 
Фондот на седницата одржана на 21.10.2010 година. 

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

 
  Бр.51-6373/1                     Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година          на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3012. 

Врз основа на член 51 од Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 
85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009 и 
50/2010), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1 ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ  

– СКОПЈЕ 
 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за супер-

визија на капитално финансирано пензиско осигурува-
ње – Скопје, со мандат од седум години се именува 
Ментор Јакупи, дипл. економист. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
 Бр. 22-6591/1                 Претседател на Владата 

1 ноември 2010 година          на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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3013. 
Врз  основа  на  член  13  став  3 од Законот за  градежно земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 82/08, 143/08 и 56/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.11.2010 година, ја донесе следната 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗЕМЈИШТЕТО КОЕ Е ПРЕДМЕТ 
НА РАЗМЕНА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа методологија се утврдува вредноста на земјиштето кое е предмет на размена врз основа на 
вредноста од Управата за јавни приходи, местоположбата на земјиштето и инфраструктурната опреме-
ност на земјиштето. 

 
Член 2 

Во постапката за размена на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македо-
нија со градежно неизградено земјиште сопственост на физички и правни лица, вредноста на земји-
штето се утврдува по цена од м2 врз основа на намената, местоположбата и инфраструктурна опре-
меност на земјиштето искажана во зони за секоја општина, дадена во Табеларниот ценовник за утвр-
дување на вредноста на градежното земјиште предмет на размена во Прилог 1, кој е составен дел на 
оваа методологија. 

 
Член 3 

Во постапката за размена на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македо-
нија, со градежно изградено земјиште во сопственост на физички и правни лица, на кое земјиште по-
стои објект изграден согласно градежно-техничка документација евидентиран во имотен лист со 
право на сопственост кои преставува предмет на размена, вредноста на земјиштето се утврдува сог-
ласно член 2 од оваа методологија, а вредноста на објектот се утврдува согласно Методологијата за 
утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 55/05, 40/10 и 46/10). 

 
Член 4 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија". 

 
  Бр.51-6535/2                                      Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година                              на Република Македонија, 
     Скопје                                             м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3014. 

Врз основа на член 47, став (3) од Законот за јавна 
внатрешна финансиска контрола („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 90/09), министерот за фи-
нансии, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ 
И ИЗЈАВАТА ЗА КВАЛИТЕТОТ И СОСТОЈБАТА ЗА 
ВНАТРЕШНИТЕ КОНТРОЛИ ОД ГОДИШНИОТ  

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на извештајот за планирани и потрошени сред-
ства по ставки (споредбен табеларен приказ), извешта-
јот за реализирана програма/проект/договор, извешта-
јот за спроведените самопроценки на системот за фи-
нансиско управување и контрола  спроведени од рако-
водителот на субјектот преку единицата за финансиски 
прашања, извештајот за активностите за воспоставува-
ње и развој на финансиското управување и контрола, 
извештајот за извршените ревизии и активностите на 
внатрешната ревизија и изјавата за квалитетот и состој-
бата на внатрешните контроли. 

 
Член 2 

Извештајот за планирани и потрошени средства по 
ставки (споредбен табеларен приказ) ги содржи пода-
тоците за: опис на деловите на буџетот, број на ставка, 
планирани средства, потрошени средства и процент на 
реализација.   

Образецот на извештајот од став 1 на овој член е да-
ден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Извештајот за реализирана програма/проект/дого-
вор, се пополнува за секоја програма, проект или дого-
вор одделно. Извештајот ги содржи следните податоци: 
основни податоци, преглед на планирани и потрошени 
средства за реализација на активностите и преглед на 
компоненти и активности во рамки на програмата/про-
ектот/договорот.  

Образецот на извештајот од став 1 на овој член е да-
ден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Извештајот за спроведените самопроценки на си-
стемот за финансиско управување и контрола спрове-
дени од раководителот на субјектот преку единицата за 
финансиски прашања ги содржи следните податоци: 
процеси на кои е извршена самопроценка во текот на 
извештајната година, период на извршување, утврдени 
високи ризици, мерки за намалување односно отстра-
нување на ризиците, лице одговорно за спроведување 
на мерката и рок за спроведување на мерката.    

Образецот на извештајот од став 1 на овој член е да-
ден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

 Извештајот за активностите за воспоставување и раз-
вој на финансиското управување и контрола се состои од 
општи податоци за субјектот, општ и посебен дел. 

Општиот дел содржи: основни податоци за субје-
ктот, организациона поставеност на системот за финан-
сиско управување и контрола, претходна (ex ante) кон-
трола, дополнителна (ex post) контрола и лице задол-
жено за неправилности. 

Посебниот дел содржи Прашалник за самооценува-
ње на финансиското управување и контрола и упатство 
за пополнување на прашалникот.  

Образецот на извештајот од став 1 на овој член е да-
ден во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 6 
Извештајот за извршените ревизии и активности на 

внатрешната ревизија содржи општи податоци за субје-
ктот, општ и посебен дел. 

Општиот дел содржи: основни податоци за субје-
ктот, податоци за единицата за внатрешна ревизија и 
внатрешните ревизори и податоци за примената на 
стандардите и методологијата за работа на внатрешна-
та ревизија.  

Посебниот дел содржи: преглед на извршените ре-
визии, констатирани наоди и дадени препораки, случаи 
на непочитување или погрешно применување на зако-
ните и другите прописи како и сомнежи за измами, ак-
тивностите кои ги преземал раководителот на субјек-
тот за спроведување на значајните препораки, како и 
значајните препораки кои не се спроведени, главни 
заклучоци кои се однесуваат на функционирањето на 
системот за финансиско управување и контрола и 
предлози за развој на внатрешната ревизија. 

Образецот на  извештајот за извршените ревизии и 
активностите на внатрешната ревизија  е даден во При-
лог 5 кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 7 

Со Изјавата за квалитетот и состојбата на внатреш-
ните контроли се потврдуваат веродостојноста на пода-
тоците содржани во извештајот за планирани и потро-
шени средства по ставки (споредбен табеларен приказ), 
извештајот за реализирана програма/проект/договор, 
извештајот за спроведените самопроценки на системот 
за финансиско управување и контрола  спроведени од 
раководителот на субјектот преку единицата за финан-
сиски прашања, извештајот за активностите за воспо-
ставување и развој на финансиското управување и кон-
трола, извештајот за извршените ревизии и активности-
те на внатрешната ревизија и изјавата за квалитетот и 
состојбата на внатрешните контроли. 

Изјавата за квалитетот и состојбата на внатрешните 
контроли содржи: назив на субјектот, име и презиме на 
раководителот на субјектот, функција и текст: „Изјаву-
вам дека ја потврдувам веродостојноста на податоците 
содржани во извештајот за планирани и потрошени 
средства по ставки (споредбен табеларен приказ), изве-
штајот за реализирана програма/проект/договор, изве-
штајот за спроведените самопроценки на системот за 
финансиско управување и контрола спроведени од ра-
ководителот на субјектот преку единицата за финанси-
ски прашања, извештајот за активностите за воспоста-
вување и развој на финансиското управување и контро-
ла, извештајот за извршените ревизии и активностите 
на внатрешната ревизија и изјавата за квалитетот и со-
стојбата на внатрешните контроли“, број, датум, место, 
потпис на раководителот на субјектот и печат.  

Образецот на изјавата од став 1 на овој член е даден 
во прилог 6 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник, престанува да важи Правилникот за форма-
та, содржината и начинот за доставување на изјавата за 
квалитетот и состојбата на внатрешните контроли 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/08). 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2012 година. 

 
Бр. 15-35954/4 

5 ноември 2010 година            Министер за финансии, 
     Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3015. 
Врз основа на член 8, став (7) од Законот за јавна 

внатрешна финансиска контрола („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 90/09), министерот за фи-
нансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот за давање 

на овластувања.  
 

Член 2 
Генералното или посебното овластување за спрове-

дување на финансиското управување и контрола рако-
водителот на субјектот го дава со решение. 

Врз основа на решението од став 1 на овој член, 
примателот на овластувањето може да даде подовла-
стување со кое се пренесува целосно или делумно при-
меното овластување.  

Образецот на решението од став 1 на овој член се 
објавува на веб страната на Министерството за финан-
сии. 

 
Член 3 

Решението за овластување може да содржи упат-
ства за начинот на спроведување на овластувањето и 
начинот на доставување на информации за спроведува-
ње на даденото овластување. 

 
Член 4 

За издадените овластувања кај субјектот се води и 
ажурира евиденција во која се внесуваат податоци за: 
број и дата на издавањето на решението за овластува-
ње, функција на давателот на овластувањето и прима-
телот на овластувањето, име и презиме, потписи на да-
вателот на овластувањето (ДО) и примателот на овла-
стувањето (ПО) и опфат на овластувањето.  

Образецот на евиденцијата од став 1 на овој член се 
објавува на веб страната на Министерството за финан-
сии. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2012 година. 

 
Бр. 15-35954/4 

5 ноември 2010 година            Министер за финансии, 
       Скопје               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3016. 

Врз основа на член 9, став (3) од Законот за јавна 
внатрешна финансиска контрола („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.90/09), министерот за фи-
нансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ 
ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ЕДИНИЦАТА ЗА ФИНАН-

СИСКИ ПРАШАЊА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на извр-

шување на работите од надлежност на единицата за 
финансиски прашања.  

Член 2 
(1) Единицата за финансиски прашања го контроли-

ра спроведувањето на финансиското управување и кон-
трола преку следење на:  

- целосното и навремено прибирање на приходите; 
- навремено плаќање на расходите во согласност со 

процедурите за преземање на обврски и извршување на 
плаќања; 

- усогласеноста на извршувањето на буџетот во це-
лост или за одделни буџетски ставки со процедурите 
донесени од раководителот на субјектот и/или мини-
стерот за финансии и  

- буџетското и финансиското известување. 
 

Член 3 
(1) Eдиницата за финансиски прашања го подготву-

ва предлог буџетот на субјектот за наредната година и 
повеќегодишните проекции поврзани со буџетот. Пред-
лог буџетот за наредната година се изготвува врз осно-
ва на предлозите добиени од раководителите на секто-
рите, одделенијата чии раководители директно одгова-
раат на раководителот на субјектот и органите во со-
став на субјектот (во понатамошниот текст: раководи-
телите) и насоките од единицата за финансиски праша-
ња усогласени со насоките од Министерството за фи-
нансии.  

(2) Предлозите од став 1 на овој член единицата за 
финансиски прашања оценува дали се во согласност со 
дадените насоки.  

(3) Раководителот на единицата за финансиски пра-
шања доставува извештај и мислење за добиените 
предлози, а доколку е потребно и свои предлози за кои 
извршил претходна консултација со раководителите на 
секторите, до раководителот на субјектот. 

(4) Предлог буџетот и повеќегодишните проекции 
поврзани со буџетот во согласност со раководителот на 
субјектот, единицата за финансиски прашања навреме-
но ги доставува до Министерството за финансии. 

 
Член 4 

Единицата за финансиски прашања го подготвува 
предлогот за изменување и дополнување на буџетот 
согласно ставовите 2, 3 и 4 од членот 2 на овој правил-
ник. 

 
Член 5 

(1) Единицата за финансиски прашања ја следи ефе-
ктивноста на буџетската контрола што ја спроведуваат 
раководителите при управувањето со сопствениот дел 
од буџетот, при што обезбедува дали: 

- одобрените буџети не се надминати; 
- пренамените помеѓу буџетските ставки се вршат 

согласно на целите и/или намената и  
- буџетските ставки се извршуваат во годината за 

која се планирани.  
(2) Предлог одлуките што може да имаат финанси-

ски импликации кои не се предвидени во буџетот, ра-
ководителите треба веднаш да ги доставуваат до рако-
водителот на единицата за финансиски прашања зара-
ди обезбедување мислење во врска со буџетските и фи-
нансиските импликации кои може да ги предизвикаат. 
Ваквата ex ante финансиска контрола не треба да се 
спроведува на одлуките за кои се обезбедени средства 
во буџетот. 
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(3) Во изготвување на предлог актите што имаат 
или може да имаат финансиски импликации може да 
биде вклучен и раководителот на единицата за финан-
сиски прашања.  

(4) Доколку раководителот на единицата за финан-
сиски прашања има забелешки на предлог актот, исти-
те ги доставува до соодветниот раководител. Во случај 
забелешките на предлог актот да не бидат усогласени, 
односно прифатени, раководителот на единицата за 
финансиски прашања истите ги доставува до раководи-
телот на субјектот. 

(5) Раководителот на единицата за финансиски пра-
шања го следи составувањето на периодични извештаи 
за финансиски обврски и побарувања, расходи, прихо-
ди и други извештаи за кои податоците може да се 
обезбедат од сметководството. 

 
Член 6 

(1) Единицата за финансиски прашања ги советува 
и поттикнува раководителите да спроведат ефективно, 
ефикасно, уредно, проверливо и целосно финансиско 
управување и контрола.  

(2) Единицата за финансиски прашања го надгледу-
ва воспоставувањето и спроведувањето на сметководс-
твото и во случаите кога сметководството не е под не-
гова целосна и директна одговорност.  

(3) Единицата за финансиски прашања доколку 
смета дека може да се зголемат приходите преку пое-
фикасно управување, потребно е на раководителот да 
му даде соодветни препораки. 

(4) Доколку раководителот не ги прифати препора-
ките од став 3 од овој член, раководителот на единица-
та за финансиски прашања за тоа го известува раково-
дителот на субјектот. 

 
Член 7 

(1) Во единицата за финансиски прашања се воспо-
ставува ревизорска трага, односно документиран тек на 
финансиските и други трансакции од нивниот почеток 
до крај. 

(2) Ревизорската трага воспоставена од раководите-
лите во субјектот ја контролира раководителот на еди-
ницата за финансиски прашања. 

 
Член 8 

Единицата за финансиски прашања го изготвува 
Годишниот финансиски извештај од член 47 од Зако-
нот за јавна внатрешна финансиска контрола. 

 
Член 9 

Единицата за финансиски прашања изготвува упат-
ства и прирачници за буџетска контрола и финансиско 
управување во субјектот, а при нивното изготвување 
треба да се консултира со единицата за внатрешна ре-
визија. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2012 година. 

       
Бр. 15-35954/4 

5 ноември 2010 година            Министер за финансии, 
       Скопје               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3017. 
Врз основа на член 20, став (3) од Законот за јавна 

внатрешна финансиска контрола („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 90/09), министерот за фи-
нансии, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  
ОПШТИТЕ ФИНАНСИСКИ ПРОЦЕСИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-
ведување на општите финансиски процеси кај буџет-
ските корисници од областа на законодавната, изврш-
ната и судската власт, фондовите, општините  и Градот 
Скопје (во натамошниот текст: субјектот). 

 
Член 2 

Општи финансиски процеси во смисла на овој пра-
вилник се: процесот на внатрешна распределба на 
вкупниот одобрен буџет, процесот на преземање на фи-
нансиски обврски и процесот на плаќање. 

 
Член 3 

(1) Процесот на внатрешна распределба на вкупни-
от одобрен буџет опфаќа: 

- нераспределен дел од буџетот, 
- буџет наменет за заедничките расходи на субјек-

тот (плати, електрична енергија, греење, вода, тековно 
и инвестиционо одржување, заеднички стоки и услуги 
и др.) и  

- буџет наменет за реализирање на политиките и 
проектите.  

 
Член 4 

(1) Процесот на внатрешна распределба на вкупни-
от одобрен буџет се спроведува согласно решение на 
раководителот на субјектот со кое се утврдува: вкупно 
одобрениот буџет на субјектот, нераспределениот дел 
од буџетот за чие  трошење е одговорен раководителот 
на субјектот, буџетот наменет за заедничките расходи 
на субјектот за чие трошење е одговорен државниот се-
кретар или лицето овластено од раководителот на суб-
јектот и буџетот наменет за реализирање на политики-
те и проектите, за чие трошење се одговорни  раково-
дителите (функционерот кој раководи со органот во со-
став на субјектот кој не е директен буџетски корисник 
и нема својство на правно лице, раководителите на се-
кторите и раководителите на проектните единици, од-
носно привремените единици за реализација на одреде-
ни цели/проекти), како и максималните износи по про-
грами и ставки.  

(2) Решението од став 1 на овој член го подготвува 
раководителот на единицата за финансиски прашања, 
го одобрува државниот секретар, или лице овластено 
од раководителот на субјектот, а го потпишува раково-
дителот на субјектот најдоцна до 10 јануари во теков-
ната година. 

(3) Во случај на измени и дополнувања на Буџетот 
на Република Македонија, односно на буџетите на оп-
штините и на Градот Скопје, се донесува ново решение 
во кое покрај претходно утврдените износи се внесува-
ат и изменетите износи по програми и ставки во нова 
колона.  

(4) Решенијата од стaв (1) и (3) на овој член во рок 
од осум дена од денот на донесувањето се доставуваат 
до Министерството за финансии. 
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(5) Образецот на решението за внатрешна распре-
делба на вкупниот одобрен буџет се објавува на веб 
страната на Министерството за финансии. 

 
Член 5 

(1) Процесот на преземање на финансиски обврски 
опфаќа преземање на: 

- финансиски обврски за купување, лизинг и изнај-
мување кои можат да бидат преземени само врз основа 
на писмен договор,  

- финансиските обврски за давање на субвенции, 
дотации, парична помош, заеми или гаранции на трета 
страна и учество во акционерски капитал кои можат да 
бидат преземени, само врз основа на акт на надлежни-
от орган донесен согласно закон со кој е уредено ова 
право и  

- финансиски обврски за мали набавки на стоки и 
услуги кои можат да бидат преземени со писмена на-
рачка и писмена потврда на нарачката од добавувачот.  

(2) Финансиските обврски од став (1) на овој член 
не треба да се преземаат усно ниту преку електронска 
пошта.  

 
Член 6 

(1) Финансиските обврски треба да се преземаат са-
мо врз основа на пишана процедура изготвена од рако-
водителот на единицата за финансиски прашања, која 
ја одобрува државниот секретар, односно лицето овла-
стено од раководителот на субјектот, а ја донесува ра-
ководителот на субјектот.  

(2) Финансиските обврски со значајна временска 
разлика помеѓу денот на настанување на обврската и 
денот на плаќањето треба да бидат документирани и 
евидентирани во финансискиот сметководствен систем 
на начин кој ќе овозможи овластеното лице за плаќање 
да биде свесно за денот на плаќање, а лицето овластено 
за преземање на финансиски обврски за непотрошени-
от дел од буџетот со кој располага.  

 
Член 7 

(1) Лицето овластено за преземање на финансиски 
обврски е одговорно за регуларно, ефикасно, ефектив-
но и економично трошење на неговиот буџет. 

(2) Лице овластено за преземање на финансиски об-
врски за нераспределениот буџет e раководителот на 
субјектот или лице овластено од него.  

(3) Лице овластено за преземање на финансиски об-
врски за буџетот наменет за заедничките расходи на 
субјектот e државниот секретар, односно лице овласте-
но од раководителот на субјектот.  

(4) Лица овластени за преземање на финансиски об-
врски за буџетот наменет за реализирање на политики-
те и проектите се раководителите од член 4, став (1) на 
овој правилник. 

(5) Лицето овластено за преземање на финансиски 
обврски ги презема финансиските обврски во има на 
раководителот на субјектот. 

(6) Лицето овластено за преземање на финансиски 
обврски не треба да преземе финансиски обврски за 
кои во буџетот не се планирани средства или истите се 
недоволни.  

 
Член 8 

Лицето овластено за преземање на финансиски об-
врски не треба да води сметководствена евиденција за 
финансиските обврски.  

Член 9 
(1) Процесот на плаќање претставува издавање на-

редба за плаќање со потпишување налог за плаќање од 
овластено лице за плаќање, по претходно добиено ба-
рање за плаќање од лицето овластено за преземање на 
финансиски обврски. 

(2) Овластено лице за плаќање е раководителот на 
единицата за финансиски прашања. 

(3) Налогот за плаќање од став (1) на овој член, се 
доставува до Трезорот во Министерството за финансии 
за извршување на плаќањето. 

 
Член 10 

(1) Барањето за плаќање, од член 9 став (1) од овој 
правилник се состои од:  

- договор за набавка, фактура/ситуација и документ 
за потврдување на приемот во врска со преземените 
финансиски обврски од член 5, став (1) алинеја 1 на 
овој правилник, или  

- акт за преземени финансиски обврски од член 5, 
став (1) алинеја 2 на овој правилник и  

- листи за проверка за преземање финансиски обвр-
ски изготвени согласно насоките објавени на веб стра-
ната на Министерството за финансии.  

(2) Овластеното лице за плаќање може да го одбие 
барањето за плаќање доколку има забелешка на содр-
жината на барањето. 

 
Член 11 

(1) Во случај на авансно плаќање, раководителот на 
единицата за финансиски прашања врши проверка да-
ли условите за плаќање се исполнети. 

(2) Во случај на набавка раководителот на единица-
та за финансиски прашања плаќањето го врши во рокот 
утврден со договорот потпишан од овластеното лице за 
преземање на финансиски обврски.  

(3) Во случаите кога рокот за плаќање не е утврден 
во договорот од став (2) на овој член, раководителот на 
единицата за финансиски прашања плаќањето ќе го из-
врши во рокот утврден во фактурата од добавувачот 
доколку истиот не е пократок од рокот за плаќање 
утврден со закон.  

(4) Во случај на плаќање субвенции, дотации, па-
рична помош, заеми или гаранции на трета страна и 
учество во акционерски капитал, раководителот на 
единицата за финансиски прашања ќе го изврши плаќа-
њето во рокот за плаќање утврден од лицето овластено 
за преземање на финансиски обврски. 

(5) Аванси на трета страна не може да се даваат со 
единствена цел да се потроши буџетот за тековната го-
дина, наместо истите да се исплатат од буџетот за на-
редната година. 

 
Член 12 

Евидентирањето на плаќањата во финансиското сме-
тководство треба да биде навремено, точно и целосно. 

 
Член 13 

(1) Раководителот на единицата за финансиски пра-
шања не треба да презема финансиски обврски, да води 
сметководствена евиденција на финансиските обврски 
и да спроведува финансиска ревизија на обврските и на 
процесот на плаќање. 

(2) Овластеното лице за преземање на финансиски 
обврски не треба да го потпишува налогот за плаќање 
од член 9, став (1)  на овој правилник. 
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(3) Благајникот не треба да презема финансиски об-
врски, да одобрува плаќање на финансиски обврски, да 
води  сметководствена евиденција на финансиските об-
врски и да спроведува финансиска ревизија на обвр-
ските и на процесот на плаќање. 

 
Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за основните елемен-
ти на финансискиот менаџмент и контрола и стандар-
дите за внатрешна контрола во јавниот сектор („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.130/07). 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2012 година. 

 
Бр. 15-35954/4 

5 ноември 2010 година            Министер за финансии, 
       Скопје               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3018. 

Врз основа на член 13, став (2) од Законот за јавна 
внатрешна финансиска контрола („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 90/2009), министерот за 
финансии, објавува  

 
С Т А Н Д А Р Д И 

ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА ВО ЈАВНИОТ  
СЕКТОР 

 
- Контролна средина 
Стандард 1 - ЕТИКА, ИНТЕГРИТЕТ 
Стандард 2 - ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 
Стандард 3 - КОМПЕТЕНТНОСТ, ИЗВРШУВАЊЕ 
Стандард 4 - ЧУВСТВИТЕЛНИ ПОЗИЦИИ 
Стандард 5 - ДЕЛЕГИРАЊЕ 
Стандард 6 - ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
- Управување со ризикот 
Стандард   7 - ЦЕЛИ 
Стандард   8 - ПЛАНИРАЊЕ 
Стандард   9 - КООРДИНАЦИЈА 
Стандард 10 - СЛЕДЕЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО 
Стандард 11 - УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ 
 
- Контроли 
Стандард 12 - ПРОЦЕДУРИ 
Стандард 13 - ПОДЕЛБА НА ДОЛЖНОСТИТЕ 
Стандард 14 - НАДЗОР 
Стандард 15 - РЕШАВАЊЕ НА ОТСТАПУВАЊАТА 
Стандард 16 - КОНТИНУИТЕТ НА АКТИВНОСТИТЕ 
Стандард 17 - СТРАТЕГИИ ЗА КОНТРОЛА  
Стандард 18 - ПРИСТАП ДО РЕСУРСИТЕ 
 
- Информација и комуникација  
Стандард 19 – ИНФОРМИРАЊЕ  
Стандард 20 - КОМУНИКАЦИЈА 
Стандард 21 - КОРЕСПОДЕНЦИЈА 
Стандард 22 - ПРЕТПОСТАВКИ, ПРЕОЦЕНУВАЊЕ 
Стандард 23 - ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ 
 
- Мониторинг 
Стандард 24 - ПРОВЕРКА И ОЦЕНУВАЊЕ НА 
                         КОНТРОЛАТА 
Стандард 25 - ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

Стандард 1 
 

ЕТИКА, ИНТЕГРИТЕТ 
 
1.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба да обезбеди ус-

лови вработените да бидат запознаени со регулативите 
кои го определуваат нивното однесување, спречување-
то и известувањето за измамите и неправилностите. 

 
1.2. Основни одредби 
 
- Раководителот и вработените треба да имаат соод-

ветно ниво на личен и професионален интегритет1  и да 
бидат свесни за значењето на активностите кои ги из-
вршуваат.  

- Раководителот, преку своите одлуки и личен при-
мер треба да ги поддржува и промовира етичките вред-
ности2 и личниот и професионалниот интегритет на 
вработените. Одлуките и личниот пример треба да 
одразуваат: 

- почитување на транспарентноста и чесноста при 
извршување на  активностите; 

- почитување на професионалната компетентност; 
- иницијативност, преку примери; 
- усогласеност со законите, регулативите, правилата 

и специфичните политики; 
- почитување на доверливоста на информациите; 
- еднаков третман и почитување на личноста; 
- добри односи со соработниците; 
- комплетност и точност на операциите и докумен-

тацијата и 
- професионален пристап кон финансиските инфор-

мации. 
- Вработените треба да се однесуваат и да ги реали-

зираат активностите на начин кој се смета за етички во 
субјектот од јавниот сектор. 

- Раководителот и вработените треба да имаат пози-
тивен пристап кон финансиската контрола и да го под-
држуваат нејзиното функционирање. 

 
Стандард 2 

 
ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

 
2.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба постојано да ги 

пренесува до вработените и да ги ажурира: 
1. документите кои ги содржат целите на субјектот 

од јавниот сектор; 
2. описот на работните места  и 
3. документите што ги содржат дадените задачи и 

очекуваните резултати3 . 

                            
1 Интегритет е: карактерни особини; чувства на дигнитет, правед-
ност и совесност, кои го насочуваат човековото однесување; иск-
реност, чесност, исправност.   
2 Етичките вредности се дел од културата на субјектот од јавниот 
сектор и претставуваат непишан кодекс, врз основа на кои се оце-
нува однесувањето на вработените. Меѓутоа, субјектот од јавниот 
сектор треба, исто така, да има официјален кодекс на однесување, 
во писмена форма, со кој ќе се воспостави еднообразност на етич-
ките вредности за сите вработени. 
3 Раководството во субјектот од јавниот сектор треба да ги извес-
ти сите вработени за тоа кои се задачите на субјектот кои произ-
легуваат од регулативата за организацијата и работењето. Исто 
така, треба да обезбеди дека овие задачи се утврдени и во интер-
ните акти за организација и систематизација на субјектот од јав-
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2.2. Основни одредби 
 
- Целите на субјектот од јавниот сектор ќе се по-

стигнат само доколку вработените се запознаени со 
нив и придонесуваат за нивно остварување; 

- Секој вработен треба да има добро дефинирана 
улога во субјектот од јавниот сектор, воспоставена пре-
ку опис на работното место; 

- Задачите треба да се даваат и резултатите да се со-
општуваат само преку извештај на релација раководи-
тел - вработен - раководител (претпоставен - подреден 
- претпоставен)  и 

- Раководителот треба да ги утврди осетливите за-
дачи (задачи при чие извршување вработените може да 
бидат под влијание на некои сложени состојби кои мо-
же да влијаат негативно на финансиското управување), 
со процедури да воспостави дополнителни мерки за 
нивно спроведување и за ова вработените писмено да 
ги извести. 

 
Стандард 3 

 
КОМПЕТЕНТНОСТ, ИЗВРШУВАЊЕ 

 
3.1. Опис на стандардот 
 
Раководителот треба да обезбеди: пополнување на 

работните места со компетентни лица, давање на зада-
чи согласно нивото на компетентност и услови за раз-
вој на професионалните капацитети на вработените4 . 

 
3.2. Основни одредби 
 
- Раководителот и вработените треба да имаат такво 

знаење, способности и искуство кои ќе обезбедат ефи-
касно и ефективно извршување на задачите. 

- Дадените задачи треба да бидат соодветни на ком-
петентноста на вработените, за што е неопходно:  

- утврдување на потребното знаење и вештини за 
секое работно место; 

- спроведување интервјуа за вработување, врз осно-
ва на соодветен документ за оценување; 

- утврдување основен план за обука на ново - вра-
ботените, уште во фаза на процесот на нивно вработу-
вање; 

- обезбедување реализирање на планираните обуки; 
- развивање на внатрешен капацитет за обуки усог-

ласен со формите на обуки надвор од субјектите од јав-
ниот сектор и 
                                           
ниот сектор, до кои имаат пристап сите вработени. Треба да се 
изготват описи на работните места за сите државни службеници и 
вработените во субјектот од јавниот сектор и истите да се ажури-
раат секогаш кога тоа е потребно. Ова е постојана обврска на ра-
ководството на сите нивоа.        
4 Вработените во субјектот од јавниот сектор мора да располагаат 
со вештини, стручност, соодветни карактеристики и неопходни 
средства кои придонесуваат за остварување на целите на органи-
зацијата. 

Законска обврска е вработувањата во субјектите од јавниот 
сектор да се реализираат со оглас. На овој начин се обезбедува 
извршување на задачите во субјектот од компетентни и способни 
лица, во насока на остварување на целите на субјектот. Раковод-
ството на субјектот од јавниот сектор треба постојано да ги оце-
нува потребите и барањата на организацијата кои обезбедуваат 
преземање оправдани одлуки во врска со организационата струк-
тура, надзорот, распределбата на задачите и реорганизацијата. Ра-
ководството може да ангажира надворешни ресурси за потребите 
кои не можат де се обезбедат со ресурсите во организацијата. 
Обуките на вработените треба да бидат насочени кон оние вешти-
ни кои го подобруваат поединечното извршување и кон способ-
ностите за заедничко донесување на одлуки и групно учење.      

- дефинирање на политика за обука/мобилност со 
цел зголемување на искуството на вработените. 

- Резултатите од работењето на вработените треба 
да се разгледуваат најмалку еднаш годишно и да бидат 
дискутирани со вработените од лицето кое го изготву-
ва извештајот. 

- Компетентноста и извршувањето на задачите мора 
да бидат поддржани со соодветни средства, кои вклучу-
ваат компјутер, софтвер, урнеци, методи за работа, итн. 

- Нивото на потребната компетентност ја обезбеду-
ва основата за ефективно и ефикасно извршување. 

 
Стандард 4 

 
ЧУВСТВИТЕЛНИ ПОЗИЦИИ 

 
4.1. Опис на стандардот 
 
Субјектите од јавниот сектор (во рамки на вкупни-

от број на вработени) треба да ги утврдат и одржат чув-
ствителните работни места и да воспостават соодветна 
политика на ротација на вработените на тие работни 
места. 

 
4.2. Основни одредби 
 
- Во секој субјект од јавниот сектор треба да се 

утврдат: 
- листа на чувствителни работни места; 
- листа на вработени со кои се пополнети овие ра-

ботни места; 
- време за кое вработениот е распореден на вакво 

работно место и  
- план со кој се обезбедува ротација на вработените 

на чувствителните работни места, така што еден врабо-
тен не може да биде на тоа работно место повеќе од 5 
години. 

- Во листата на чувствителни работни места, вооби-
чаено се содржани оние работни места кои остануваат 
„чувствителни“ (се значителен ризик) и по завршување 
на контролните активности.  

- Чувствителните работни места со ротацијата на 
вработените по максимум 5 години, имаат директно вли-
јание на мобилноста на сите вработени. Истовремено, 
активностите поврзани со мобилноста на вработените 
мора да создадат услови со кои очекуваните ротации мо-
же да се реализираат со минимално влијание врз врабо-
тените и работењето на субјектот од јавниот сектор. 

 
Стандард 5 

 
ДЕЛЕГИРАЊЕ 

 
5.1.Опис на стандардот  
 
Раководителот овластувањата и одговорностите ги 

делегира во писмена форма.  
 
 5.2.Основни одредби  
  
- При делегирањето на овластувањата треба да би-

дат земени предвид важноста на одлуката и ризиците 
поврзани со неа; 

- Вработениот на кој му е делегирано овластување 
треба да има знаење, искуство и неопходна способност 
за негово извршување;  
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- Вработениот со потпис треба да ја потврди презе-
мената одговорност; 

- Подделегирање е можно со претходна согласност 
од раководителот и 

- Делегирањето на одговорности не го ослободуваат 
од одговорност раководителот. 

 
Стандард 6 

 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 
6.1.Опис на стандардот   
 
Субјектот од јавниот сектор треба да ја дефинира 

својата организациона структура. Компетентностите, 
одговорностите, задачите и обврските за известување 
треба прецизно да бидат дефинирани за секоја стру-
ктурна компонента и во писмена форма да бидат пре-
несени до сите вработени5 . 

  
6.2.Основни одредби   
 
Компетентноста6, одговорноста7, задачата и обвр-

ската за известување8  треба да се поврзат со работното 
место и тие мора да бидат јасни, кохерентни и дефини-
рани во писмена форма.  
 

Стандард 7 
 

ЦЕЛИ 
 
7.1. Опис на стандардот  
 
Субјектот од јавниот сектор мора да определи глав-

ни цели9, поврзани со мисијата на субјектот, како и да 
определи дополнителни цели поврзани со веродостој-
носта на информациите, усогласеноста со законите, ре-
гулативите и интерните политики и за истите да ги из-
вести вработените и заинтересирани странки. 

 
7.2. Основни одредби 
 
- Главните цели треба да се во согласност со миси-

јата на субјектот од јавниот сектор. 
- Субјектот од јавниот сектор треба општите цели 

да ги пренесе  во специфични цели и очекувани резул-
тати и истите да им ги соопшти на вработените. 

- Целите треба да бидат дефинирани согласно 
„С.М.А.Р.Т”10  барањата, односно тие треба да бидат: 
                            
5 Врз основа на регулативата за организација и функционирање 
на субјектите од јавниот сектор, раководителот треба да ја одобри 
организационата структура: сектори, одделенија, служби, работ-
ни места. Пополнетоста на организационата структура со раково-
дители и извршители треба да се утврди во прегледот на вработе-
ни. Целта на оваа активност е ефективно и ефикасно остварување 
на целите на институцијата. 
6 Компетентноста преставува капацитет за донесување одлуки во 
рамките на утврдени ограничувања, со цел да се реализираат ак-
тивностите сврзани со работното место. 
7 Одговорноста претставува обврска да се извршат задачите во 
рамки на определена компетентност. 
8 Известувањето претставува оврска да се информира за оствару-
вањето на задачите. 
9 Главните цели на секој субјект се остварување на квалитетни 
јавни услуги во услови на највисока ефикасност и ефективност и 
во согласност со начинот на кој овие цели се утврдени во норма-
тивните акти за организација и функционирање на субјектот; 
10 Кратенката „S.M.A.R.T.“ произлегува од почетните букви на 
англиските зборови: 
- S - Specific; 
- M - Measurable and verifiable; 
- A - Appropriate; 
- R - Realistic; 
- T - Time - Dependent. 

- конкретни; 
- мерливи; 
- соодветни; 
- остварливи; и 
- временски зависни. 
- Раководителот е одговорен за утврдување на це-

лите, а за нивното остварување се одговорни и раково-
дителот и вработените. 

- Големината и сложеноста на целите наложува ко-
ристење на различни критериуми за нивно класифици-
рање, со цел да се овозможи утврдување на отчетноста 
и одговорноста, да се обезбеди брзо известување за ре-
зултатите, итн. 

 
Стандард 8 

 
ПЛАНИРАЊЕ 

 
8.1. Опис на стандардот 
 
Субјектите од јавниот сектор изготвуваат планови 

во кои целите се соодветни на максимално расположи-
вите ресурси, со што се минимизира ризикот од неис-
полнување на целите.  

 
8.2. Основни одредби 
 
- Планирањето е една од основните функции на ра-

ководењето. 
- Планирањето претствува алоцирање на ресурси, 

кое започнува со утврдување на условите за остварува-
ње на целите. Имајќи ја предвид ограниченоста на ре-
сурсите, потребно е да се донесат одлуки за најдобриот 
начин за нивна алокација.  

- Планирањето е непрекинат процес, кој на планот 
му дава динамичен карактер. Промената на целите, ре-
сурсите или некој друг елемет од процесот на неговото 
утврдување наметнува ажурирање на планот. 

- Структурата на планирањето, прецизноста и сте-
пенот на детализирање на планот се менува во завис-
ност од различни фактори, како на пример: големината 
на субјектот, процедурата на носење одлуки, потребата 
од формално одобрување на одредени активности, итн. 

- Во однос на периодот на кој се однесуваат, во ос-
нова разликуваме:  годишни планови и повеќегодишни 
планови. 

- Специфично кај повеќегодишното планирање 
(применливо за активностите што се неопходни кај по-
веќегодишното буџетирање – вообичаено програми) е 
изготвување на  водич на мерки кои мора да бидат пре-
земени заради постигнување на очекуваните цели.Во-
дичот особено треба да ги содржи важните информа-
ции кои ако не се почитуваат можат да предизвикаат 
отстапувања во спроведувањето од еден до друг пери-
од (особено од една до друга година).  

 
Стандард 9 

 
КООРДИНАЦИЈА 

 
9.1. Опис на стандардот   
 
Со цел обезбедување усогласеност и поврзаност, а 

заради постигнување на саканите цели, одлуките и ак-
тивностите на организационите делови на субјектот од 
јавниот сектор треба да бидат координирани.  

  
9.2. Основни одредби   
 
- Раководството треба да обезбеди координација на 

одлуките и активностите на организационите делови на 
субјектот од јавниот сектор; 
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- Доколку е потребно, може да бидат организирани 
и специјални структури за поддршка на раководството 
во активностите за координирање; 

- Координирањето треба да влијае одлучувачки врз 
резултатите од соработката помеѓу вработените во ор-
ганизационата структура во рамка на одржување на 
професионални односи; 

- Вработените во организационите единици треба 
да ги имаат во предвид последиците од нивните одлуки 
и активности врз институцијата во целина и 

- За обезбедување на ефикасна координација треба 
да се воспостават претходни консултации во рамките 
на субјектот, како и  помеѓу соодветните институции.  

 
Стандард 10 

 
СЛЕДЕЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО 

 
10.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор, за секоја политика и 

активност, треба да обезбеди следење на извршувањето 
преку релевантни квантитативни и квалитативни инди-
катори, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на 
економичноста, ефикасноста и ефективноста. 

 
10.2. Основни одредби  
 
- Раководителот треба постојано да добива изве-

штаи за секоја активност која е содржана во планот; 
- Раководителот го оценува извршувањето, утврду-

вајќи ги евентуалните отстапувања од целите, со цел 
преземање на корективни мерки и 

- Системот за следење на извршувањето зависи од 
големината и природата на субјектот од јавниот сектор, 
од прилагодувањето/промените на целите и/или инди-
каторите и од начинот на добивање на информација од 
вработените. 

 
Стандард 11 

 
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ 

 
11.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба систематски, нај-

малку еднаш годишно, да ги анализира ризиците11  кои 
се поврзани со активностите, да развие соодветни плано-
ви за ограничување на можните негативни последици од 
овие ризици и да определи вработени кои ќе бидат одго-
ворни за имплементација на донесените планови. 

 
 
11.2. Основни одредби 
 
- Субјектот од јавниот сектор треба да воспостави 

ефикасен систем на внатрешни контроли врз основа на 
управување со ризикот. 

- Раководителот треба да создаде и одржува ефика-
ен систем на внатрешни контроли, врз основа на: 

                            
11 Секоја активност или не спроведување на активност преставува 
ризик за неисполнување на целите. 

1. идентификување на значајните ризици12  кои мо-
жат да имаат негативно влијание на ефективноста и 
ефикасноста на активностите, почитувањето на прави-
лата и регулативите, веродостојноста на финансиските 
и управувачките информации, заштитата на средствата, 
спречувањето и откривањето на измамите; 

2. утврдување на прифатливото ниво на изложеност 
на овие ризици13 ; 

3. проценка на веројатноста за настанување на ри-
зикот, како и проценка на влијанието на истиот; 

4. следење и оценка на ризиците и утврдување на 
соодветните внатрешните контроли со кои ќе се упра-
вува со ризиците и  

5. проверка на извештаите за извршување на буџетот, 
вклучително и на оние за извршување на програмите. 

 
Стандард 12 

 
ПРОЦЕДУРИ 

 
12.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба да утврди пиша-

ни процедури за важните активности, особено за еко-
номските операции, и истите да ги достави до сите ин-
волвирани вработени. Процедурите треба да бидат јас-
ни, комплетни и класифицирани. 

 
12.2. Основни одредби 
 
- За секоја активност и/или значаен настан, субјектот 

од јавниот сектор треба да обезбеди постоење на соодвет-
на документација и документирање на операциите; 

- Документацијата треба да биде целосна, прецизна 
и да е во согласност со структурите и политиките на 
субјектот од јавниот сектор;  

- Документацијата треба да содржи административ-
ни политики, прирачници, оперативни инструкции, ли-
сти за проверка или други форми на презентирање на 
процедурите; 

- Документацијата треба да биде ажурирана, корис-
на, прецизна, лесна за проверка и достапна за раково-
дителот, вработените како и за трети лица доколку е 
потребно; 

- Документацијата треба да обезбеди постојаност на 
активностите и покрај флуктуацијата на вработените; 

- Треба да се има предвид дека отсуството на доку-
ментација, некомллетната и/или неажурираната доку-
ментација преставуваат ризици за постигнување на це-
лите и 

- Субјектот од јавниот сектор треба да изготви пра-
вен акт за текот на движење на документацијата за се-
кое ниво на одговорност и да го следи нивното спрове-
дување. 

 
Стандард 13 

 
ПОДЕЛБА НА ДОЛЖНОСТИТЕ 

 
13.1. Опис на стандардот 
 
Финансиските и оперативните елементи на секоја 

операција треба да бидат верификувани од две меѓусеб-
но независни лица. Функциите на иницирање и верифи-
цирање на секоја операција мора да бидат раздвоени. 

13.2. Основни одредби 
                            
12 Значајните ризици се појавуваат особено како резултат на:  
- несоодветен однос на раководството на субјектот од јавниот 
сектор спрема опкружувањето во кое субјектот функционира;  
- премногу централизирани системи за управување. 
13 Ризикот е прифатлив доколку мерките кои треба да се презе-
маат за избегнување на ризиците не се финансиски оправдани. 
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Поделбата на должностите и одговорностите прет-

ставува еден од начините преку кои се намалува ризи-
кот од грешки, измами, непочитување на регулативата, 
како и ризикот од неоткривање на овие неправилности;  

Со поделбата на должностите се создаваат услови 
едно лице или организациона единица да не ги контро-
лира сите значајни фази на определена операција или 
настан; 

Поделбата на должностите и одговорностите на по-
веќе лица создава услови за ефективно урамнотежува-
ње на моќта и 

Раководителите на субјектите од јавниот сектор кај 
кои можноста за поделба на должностите и одговорнос-
тите е ограничена поради малиот број на вработени, тре-
ба да бидат свесни за постоењето на ризиците и ваквото 
ограничување да го компензираат со други мерки. 

 
Стандард 14 

 
НАДЗОР 

 
14.1. Опис на стандарот 
 
Субјектот од јавниот сектор, врз основа на претход-

но воспоставени процедури, вклучувајќи и ex post кон-
трола, треба да воспостави соодветни мерки за надзор 
на операциите, со цел трансакциите да се извршуваат 
на ефективен начин. 

 
14.2. Основни одредби 
 
- Раководителот треба да го утврди начинот на из-

вршување на надзорот со цел да обезбеди вработените 
ефективно и континуирано да ги спроведуваат проце-
дурите. 

- Надзорот вклучува прегледување на активности 
на вработените, извештаите за исклучоци, тестирање 
преку примерок или други начини кои го потврдуваат 
почитувањето на процедурите. 

- Раководителот треба да ги потврдува и одобрува 
активностите на вработените, да дава неопходни ин-
струкции со цел да се намалат грешките, да се елими-
нира измамата, да се почитува регулативата и да се 
грижи инстукциите да бидат разбрани и применувани. 

- Надзорот на активностите е соодветен доколку: 
- Должностите, одговорностите и ограничувањата 

на надлежностите се доставени до секој вработен; 
- Активноста на секој вработен систематски се оце-

нува и  
- Постигнатите резултати од активноста во различни-

те фази од извршувањето на операцијата се одобрени.  
 

Стандард 15 
 

РЕШАВАЊЕ НА ОТСТАПУВАЊАТА 
 
15.1. Опис на стандардот 
 
Секој субјект од јавниот сектор во сите ситуации во 

кои поради посебни околности настанале отстапувања 
од воспоставените политики и процедури14 треба да из-
готви соодветни документи одобрени од соодветно ни-
во  пред извршување на трансакциите.  

 
15.2. Основни одредби 

                            
14 При извршувањето на активностите може да настанат посебни 
околности, кои не можеле да бидат предвидени и кои предизвика-
ат отстапувања што не дозволуваат извршување на трансакциите 
преку воспоставените процедури. 

 
- Со цел да се презентираат за одобрување, забеле-

жаните отстапувања мора да бидат документирани и 
оправдани. 

- Заради утврдување заклучоци за добрата пракса 
која ќе се применува во иднина, потребно е периодич-
но да се анализираат околностите и начинот на кој се 
извршуваат активностите.  

 
Стандард 16 

 
КОНТИНУИТЕТ НА АКТИВНОСТИТЕ 

 
16.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба да преземе соод-

ветни мерки со цел активностите, особено оние од еко-
номско - финансиска природа, да се одвиваат во било 
кој момент и во било кои услови континуирано на сите 
нивоа. 

 
16.2. Основни одредби 
 
- Субјектот од јавниот сектор треба да обезбеди 

континуирано извршување на активностите преку сво-
ите организациони делови. Евентуалното прекинување 
на континуитетот на активностите15 влијае на постиг-
нувањето на целите. 

- Субјектот од јавниот сектор за секоја настаната 
состојба треба да утврди различни мерки за одржување 
на континуитетот, како на пример: 

- Вработување заради пензионирање или заминува-
ње од институцијата поради други причини; 

- Определување замена во случај на привремено 
отсуство (празници, одмори и друго); 

- Склучување договори за одржување на набавената 
опрема и  

- Склучување на договори за замена на набавената 
опрема; 

- Субјектот од јавниот сектор треба да изготви ли-
ста на состојби кои можат да предизвикаат дисконти-
нуитет на активностите, како и на мерки за спречување 
на нивното настанување.  

 
Стандард 17 

 
СТРАТЕГИИ ЗА КОНТРОЛА 

 
17.1. Опис на стандардот   
 
Субјектот од јавниот сектор треба да изгради стра-

тегии за контрола, соодбетни на стратегиите, полити-
ките и програмите донесени заради  остварување на це-
лите и одржување на рамнотежа во примената на исти-
те за целиот период на реализација на секоја поединеч-
на цел.  

  
17.2. Основни одредби   

                            
15 Субјектот од јавниот сектор се соочува со различни ситуации 
кои влијаат на континуитетот на активностите: мобилноста на 
вработените; дефекти на опремата; застои предизвикани од некои 
даватели на услуги; промени во процедурите итн; 
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- За да се согледа остварувањето на целите16 и стра-

тегиите за контрола треба да се изготви единствен из-
вештај за реализација на стратегиите, политиките и 
програмите. Доколку не е изготвена соодветна страте-
гија за контрола, се зголемува ризикот за појава на от-
стапувања од стратегијата, политиката и програмите на 
субјектот, а со тоа и потфрлања во остварувањето на 
планираните цели. 

- Стратегиите за контрола треба да се изготвени во 
согласност со стратешкиот концепт, кој во основа по-
дразбира определување на контролни цели, неопходни-
те ресурси, временската рамка, обуката на вработените 
на кои им се доверени контролни активности, унапре-
дувањето на контролните методи и процедури, начинот 
на оценување на контролите итн.  

- Стратегиите за контрола се однесуваат на видови-
те на контрола применливи во одредени состојби. Од 
широкиот спектар на начини на контрола и критериу-
ми за нивна класификација ги издвојуваме следните: 

- Контролни активности: набљудување, споредува-
ње, одобрување, известување, координирање, проверу-
вање, анализирање, одобрување, надзор (супервизија), 
испитување, следење (мониторинг), итн.; 

- Класификација на контролата од аспект на целос-
носта на предметот на контрола: целосна контрола; се-
лективна контрола (преку избор на примерок);  

- Класификација на контролата според областа што 
требало да се контролира: контрола на усогласеноста, 
контрола на напредните обуки, контрола на прилагоду-
вање (адаптибилност), итн.; 

- Класификација на контролата во однос на припад-
носта на контролните тела: сопствена контрола, надво-
решна контрола; 

- Класификација на контролата според лицата кои 
ја спроведуваат контролата: самоконтрола, специјали-
зирана контрола; 

- Класификација на контролата според начинот на 
кој таа е спроведена: директна контрола, индиректна 
контрола, вкрстена контрола; 

- Класификација на контролата според нормативна-
та база: пропишана контрола, практична контрола, тео-
ретска контрола; 

- Класификација на контролата според интересот во 
однос на други субјекти: сопствена контрола, контрола 
врз другите институции  и  

- Класификација на контролата според моментот 
кога се спроведува: ex ante  (претходна), тековна кон-
трола и ex – post  контрола (последователна).  

 
Стандард 18 

 
ПРИСТАП ДО РЕСУРСИТЕ 

 
18.1. Опис на стандардот   
 
Раководителот со издавање на документи за овла-

стување определува лица кои имаат пристап до матери-
јалните, финансиските и информационите ресурси во 
субјектот од јавниот сектор и назначува лица одговор-
ни за заштита и правилна употреба на овие ресурси. 

18.2. Основни одредби   

                            
16 Стратегиите за контрола се покомплексни и потешки, доколку 
се покомплексни и потешки процесите за воспоставување и ост-
варување на целите на субјектот. 

 
- Во зависност од изложеноста на добрата од несо-

одветна употреба треба да се утврди динамика на пери-
одични споредби на овие добра со нивната сметководс-
твена вредност (попис); 

- Ограничувањето на пристапот до ресурсите го на-
малува ризикот од нивната несоодветна употреба и 

- Степенот на ограничување на пристапот треба да 
се определи во зависност од изложеноста на определен 
ресурс на несоодветна употреба и ризикот од потенци-
јални загуби и истите периодично треба да се преоце-
нуваат. 

 
Стандард 19 

 
ИНФОРМИРАЊЕ 

 
19.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор информациите треба да 

ги дефинира по вид, квантитет, квалитет и динамика на 
известување, со што ќе обезбеди раководителите и вра-
ботените, преку прием, обработка и пренос на инфор-
мациите да ги извршуваат задачите и да ја спроведува-
ат внатрешната контрола. 

 
19.2. Основни одредби 
 
- Раководителите и вработените треба да добиваат и 

пренесуваат информации неопходни за извршување на 
задачите; 

- Информацијата треба да биде точна, веродостојна, 
јасна, целосна, навремена, корисна, разбирлива и до-
стапна; 

- Информацијата треба да обезбеди стабилно фи-
нансиско управување и ефективно следење со цел да се 
утврдат ризичните состојби пред нивното настанување; 

- Информацијата треба да биде пренесувана брзо во 
и надвор од организацијата и 

- Културата на субјектот од јавниот сектор има го-
лемо влијание на квантитетот, природата и достапно-
ста на информациите, како и на искористувањето на 
информациите за зајакнување на етичките вредности, 
политиките, моќта, одговорностите и обврските за из-
вестување, целите на субјектот, плановите и друго. 
 

Стандард 20 
 

КОМУНИКАЦИЈА 
 
20.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба да развие ефика-

сен систем на внатрешна и надворешна комуникација, 
кој ќе обезбеди прецизно, непречено и брзо дистрибуи-
рање на информациите, со цел нивно комплетно и на-
времено  доставување до крајните корисници. 

 
20.2. Основни одредби 
 
- Раководителот треба да обезбеди функционирање 

на ефикасен систем на комуникација; 
- Комуникациониот систем, со своите компоненти, 

треба да служи за потребите на корисниците; 
- Комуникациониот систем треба да биде флексиби-

лен и брз внатре во субјектот, како и помеѓу него и оп-
кружувањето и 
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- Во однос на обработката на информациите и ис-
полнувањето на обврските во врска со комуникацијата, 
комуникациониот систем треба да се прилагоди на ка-
пацитетот на корисниците. 
 

Стандард 21 
 

КОРЕСПОДЕНЦИЈА 
 
21.1. Опис на стандардот 
 
Секој субјект од јавниот сектор треба да го органи-

зира примањето/предавањето, регистрирањето и архи-
вирањето на коресподенцијата, со цел таа да биде до-
стапна за раководството, вработените и за засегнати 
трети лица. 

 
21.2. Основни одредби 
 
- Кореспонденцијата претставува пренесување на ин-

формација внатре/надвор од субјектот од јавниот сектор 
како и помеѓу внатрешните организациони единици;  

- За коресподенцијата може да се користи различна 
информациона поддршка (хартија, дискета, ЦД и др.) и 
таа да се остварува на различни начини (со доставува-
ње, пошта, електронска пошта, факс и др.); 

- Степенот во кој субјектот ќе користи една или 
друга информациона поддршка и начинот на кој се ос-
тварува коресподенцијата зависат од повеќе фактори, 
како на пример: нивото на опременост на субјектот 
и/или на трети лица, степенот на обученост на вработе-
ните, итноста, оддалеченоста, трошоците, безбедноста, 
ограничувањата во законската регулатива итн и 

- Во зависност од видот на поддршката и начинот 
на кој се остварува коресподенцијата, треба соодветно 
да се воспостави прием, проток, регистрација и зачуву-
вање на коресподенцијата, врз основа на планови кои 
треба да обезбедат: 

1. Сигурност при примањето и испраќањето на ко-
респоденцијата; 

2. Потврда на приемот и испраќањето на кореспо-
денцијата; 

3. Зачувување (архивирање) на коресподенцијата и 
4. Пристап до коресподенцијата. 

 
Стандард 22 

 
ПРЕТПОСТАВКИ, ПРЕОЦЕНУВАЊЕ 

 
22.1. Опис на стандардот 
 
При поставувањето на целите треба да се земаат 

предвид претпоставките кои се внимателно разгледани 
и прифатени со општа согласност. Промените на прет-
поставките, како последица на промените во опкружу-
вањето, наложуваат и преоценување на целите. 

 
22.2. Основни одредби 
 
- Претпоставките треба да се утврдуваат во врска 

со/и се основа за поставување на секоја цел која пона-
таму треба да се реализира; 

- Доколку се променат претпоставките врз основа 
на кои биле утврдени целите, треба да се преоценат и 
потребите за информации, што ќе резултира со проме-
ни во потребните информации кои треба да бидат со-
брани, начинот на собирање, содржината на извештаи-
те или соодветниот информационен систем и 

- Вработените кои се вклучени во остварувањето на 
целите треба да бидат запознаени со утврдените и при-
фатените претпоставки кои се однесуваат на поставе-
ните цели, бидејќи во спротивно тие потешко ќе ги 
прифатат целите. 

 
Стандард 23 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА  НЕПРАВИЛНОСТИ 

 
23.1. Опис на стандардот 
 
Вработените, покрај комуникацијата која ја оства-

руваат во однос на  постигнувањето на целите за кои се 
одговорни, треба да известуваат и за сомнежите за не-
правилности, согласно определена процедура, без при-
тоа да бидат изложени на неправеден или дискримини-
рачки третман поради почитувањето на таквата проце-
дура. 

 
23.2. Основни одредби 
 
- Раководителите треба да воспостават процедури 

за известување во случај на сомнеж за неправилности и 
истите да ги проследат до вработените; 

- Раководителите имаат обврска да спроведат соод-
ветна истрага за да ги испитаат посочените сомнежи и 
ако е потребно да ги преземат потребните мерки за 
нивно разрешување; 

- Вработените кои во согласност со процедурите ќе 
посочат неправилности, за кои посредно или непосред-
но имаат сознанија, треба да бидат заштитени од било 
каква дискриминација и 

- Посочувањето на неправилностите треба да претста-
вува дел од редовните активности на вработените и задол-
жително треба да стои во описот на работните места.  

 
Стандард 24 

 
ПРОВЕРКА И ОЦЕНУВАЊЕ НА  

КОНТРОЛАТА 
 
24.1. Опис на стандардот   
 
Субјектот од јавниот сектор треба да изготви плано-

ви и програми за оценување на внатрешната контрола.  
 
24.2. Основни одредби   
 
- Раководителот треба да обезбеди континуирана 

проверка и оценување на функционирањето на вна-
трешната контрола и нејзините елементи. Нефункцио-
нирањето или други утврдени проблеми мора да се ре-
шаваат оперативно преку преземање на корективни 
мерки;  

- Проверката на контролите треба да потврди дека 
внатрешните контроли придонесуваат кон остварување 
на целите; 

- Оценката на ефективноста на контролите може да 
се однесува, (во зависност од специфичноста и/или не-
дефинираноста на барања), или на целите на субјектот 
во целина или на некои од нив во зависност од барања-
та на раководителот и 
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- Оценувањето на ефективноста на контролата мо-
же да се изврши на различни начини: на директен хие-
рархиски начин (преку директна контрола); на посло-
жен структурен и организационен начин (на пример, со 
експерти во контролата кои што оценувањето го фор-
мираат преку техники на набљудување и интервјуа); 
преку метод на само - оценување (субјектот од јавниот 
сектор ја оценува ефективноста од контролите на сопс-
твените активности). 

 
Стандард 25 

 
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

 
25.1. Опис на стандардот   
 
Субјектот од јавниот сектор треба да воспостави 

или да користи капацитет за внатрешна ревизија, со-
ставен од компетентни ревизори, кои ги извршуваат 
активностите во согласност со програмите засновани 
на оценка на ризиците.  

 
25.2. Основни одредби   
 
- Внатрешната ревизија треба да обезбеди независ-

на и објективна оценка на системот на внатрешна кон-
трола во субјектот од јавниот сектор; 

- Внатрешниот ревизор треба својата работа да ја 
заврши преку ревизорски извештаи во кои ќе бидат со-
држани наодите и препораките за отстранување на 
утврдените слабости во системот и 

- Во согласност со препораките содржани во реви-
зорските извештаи, раководителот треба да ги утврди 
потребните мерки за отстранување на слабостите утвр-
дени со ревизијата.        

 
Бр. 15-35954/4 

5 ноември 2010 година            Министер за финансии, 
       Скопје               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3019. 

Врз основа на член 35 од Законот за метрологијата 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 55/02, 
84/07 и 120 /09), министерот за економија, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СУШТЕСТВЕНИ БАРАЊА ЗА ШИШИЊА 
КОИ СЕ КОРИСТАТ КАКО МЕРНИ САДОВИ∗ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат суштествените 
барања за мерни садови за течности, направени од 
стакло или од некој друг материјал со таква цврстина и 
стабилност што ги нуди истите метролошки својства 
како и стаклото. 

 
Член 2 

Суштествените барања за шишиња кои се користат 
како мерни садови се: 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Европската Дирек-
тива на Советот од 19 декември 1974 година за приближување на 
законодавството на земјите-членки во врска со стаклени садови што се 
користат за мерење 1975/107/ЕЗ на Европската унија, број 31975L0107 

1. шишињата да се дизајнирани така што да се зат-
вораат и се наменети за чување, транспорт или испора-
ка на течности; 

2. шишињата да се со номинална  зафатнина од 0,05 
литри до 5 литри; 

3. шишињата да имаат такви метролошки каракте-
ристики (дизајнерски карактеристики и унифицирано 
производство) што да може да се користат како садови 
за мерење, односно кога се наполнети до одредено ни-
во или до одреден процент од нивниот капацитет до 
врвот, нивната содржина да може да се измери со до-
волна точност дадена во Табела 1 од Прилог 1 кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на 
пробни пакувања за презентации (професионална упо-
треба) кои се така означени. 

 
Член 4 

Мерните садови шишиња кои се пуштаат во про-
мет, треба да се означени со ознака за мерни садови да-
дена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник, 
и која е лесно забележлива,  јасно читлива и неизбриш-
лива, со податок за зафатнината во ml, cl или l (однос-
но mL, cL или L), со растојанието од врвот до нивото 
на течноста, изразено во mm и со знак на производите-
лот според кој тој може да се идентификува. 

Ознаката на ЕУ дадена во Прилог 3 кој е составен 
дел од овој правилник, може да се истакне на мерни са-
дови кои ги исполнуваат барањата утврдени во овој 
правилник.  

За означување на мерните садови шишиња со озна-
ката на ЕУ, треба да се поднесе барање за добивање на 
знак на производителот на мерниот сад до Бирото за 
метрологија.  

 
Член 5 

Кога согласно член 2 точка 2 од овој правилник се 
наведува номиналната зафатнина на мерниот сад, то-
гаш таа треба да е во согласност со вредностите дадени 
во Табела 1 од Прилог 1 од овој правилник. 

Заради проверка дали мерните садови се во соглас-
ност со барањата дадени со  овој правилник се зема мо-
стра по случаен избор на местото на производството 
или, ако тоа не е изводливо, во просториите на увозни-
кот или неговиот застапник со седиште во ЕУ. 

Со проверка на мостра од мерниот сад шише се 
контролира квалитетот на мерниот сад со помош на ме-
тодот за статистичка контрола чија ефективност се спо-
редува со онаа на референтниот метод наведен во При-
логот 2 од овој  правилник. 

Мерниот сад не треба да ја експлоатира максимал-
но дозволената грешка или систематски да биде во ко-
рист на било која страна. 

 
Член 6 

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

 
  Бр. 25-6803/6         

октомври 2010 година                Министер за економија, 
            Скопје                                Фатмир Бесими, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3020. 
Врз основа на член 82 ставови 7 и 8 од Законот за 

ловство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство во согласност со министерот за правда, 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ 
САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ ВО ПРЕКР-
ШОЧНА ПОСТАПКА, КАКО И НАЧИНОТ НА ПРИ-
СТАП  ДО ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ  

ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на единствена евиденција на прекршоците, изрече-
ните санкции и донесените одлуки во прекршочна по-
стапка, (во натамошниот текст: прекршочна евиденци-
ја), како и начинот на пристап до информации кои се 
содржани во евиденцијата. 

 
I. Начин на водење на единствена евиденција на 
прекршоците, изречените санкции и донесените  

одлуки во прекршочна постапка 
 

Член 2 
(1) Прекршочната евиденција се води во електрон-

ски облик на обработка на посебни образци и тоа: 
- Образец бр. 1 за евиденција на прекршочните 

предмети за физички лица кој е составен дел на овој 
правилник; 

- Образец бр. 2 за евиденција на прекршочните 
предмети за правни лица кој е составен дел на овој пра-
вилник; 

- Образец бр. 3 за евиденција на прекршочните 
предмети за малолетни лица кој е составен дел на овој 
правилник. 

(2) Обрасците од став 1 на овој член се печатат на 
хартија со бела боја, со димензии 210х297 мм. 

 
Член 3 

(1) Образецот бр. 1 за евиденција на прекршочните 
предмети за физички лица содржи: реден број; број и 
датум на прием на предметот; поднесен од надлежен 
орган; податоци за сторителот на прекршокот (физичко 
лице, одговорно лице, службено лице, трговец поеди-
нец – име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде 
е вработено; правен основ; прекин на постапката; 
отфрлање на барањето; запирање на постапката; број и 
датум на решение; прекршочна санкција (глоба, опоме-
на, забрана за вршење професија, дејност или должност 
и рок на важење); посебни прекршочни мерки (одзема-
ње на  животни, производи и суровини, други); трошо-
ци на прекршочната постапка; датум на наплата (глоба, 
трошоци); датум на доставување за извршување; број и 
датум на прием на известување за изјавен редовен пра-
вен лек; датум на доставување до управен суд и забеле-
шка. 

(2) Образецот бр. 2 за евиденција на прекршочните 
предмети за правни лица содржи: реден број; број и да-
тум на прием на предметот; поднесен од надлежен ор-
ган; податоци за правното лице (назив, ЕДБ, МБ, седи-
ште; правен основ; прекин на постапката; отфрлање на 

барањето; запирање на постапката; број и датум на ре-
шение; прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана 
за вршење професија, дејност или должност и рок на 
важење); посебни прекршочни мерки (одземање на жи-
вотни, производи и суровини, други); трошоци на пре-
кршочната постапка; датум на наплата (глоба, трошо-
ци); датум на доставување за извршување; број и датум 
на прием на известување за изјавен редовен правен 
лек; датум на доставување до управен суд и забелешка. 

(3) Образецот бр. 3 за евиденција на прекршочните 
предмети за малолетни лица содржи: реден број; број и 
датум на прием на предметот; поднесен од надлежен 
орган; податоци за помлад малолетник – 14 -16 години 
(име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде е вра-
ботено); податоци за постар малолетник – 16 -18 годи-
ни (име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде е 
вработено); податоци за родителот односно старателот 
(име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице каде е вра-
ботено); правен основ; прекин на постапката; отфрлање 
на барањето; запирање на постапката; број и датум на 
решение; прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана 
за вршење професија, дејност или должност и рок на ва-
жење); посебни прекршочни мерки (одземање на живот-
ни, производи и суровини, други); трошоци на прекр-
шочната постапка; датум на наплата (глоба, трошоци); 
датум на доставување за извршување; број и датум на 
прием на известување за изјавен редовен правен лек; да-
тум на доставување до Управен суд и забелешка.  

 
II. Начин на пристап до информации кои се  
содржани во прекршочната евиденција 

 
Член 4 

(1) Секое правно или физичко лице може да побара 
информации за себе од прекршочната евиденција врз 
основа на поднесено барање. 

(2) Информациите од прекршочната евиденција за 
трети правни или физички лица може да се дадат само 
врз основа на службено барање поднесено од органите 
на државната управа надлежни за водење на прекршоч-
на постапка, надлежни судови, Јавно обвинителство, 
Државно правобранителство, Народен правобранител 
за постапките од нивните надлежности, како и врз ос-
нова на службено барање поднесено од орган на др-
жавната управа за потребите за водење на управен по-
стапка, само за статистички цели. 

 
Член 5 

(1) Барањата за добивање на информации од прекр-
шочната евиденција се доставуваат до Прекршочната 
комисија. 

(2) Прекршочната комисија на барањето од став (1) 
од овој член одговора не подолго од 8 дена. 

(3) Прекршочната комисија, информациите од пре-
кршочната евиденција ги доставува во писмена форма. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 02-3291/1                   Министер за земјоделство, 

3 март 2010 година            шумарство и водостопанство               
          Скопје                             Љупчо Димовски, с.р. 
 

Министер за правда, 
Михајло Маневски, с.р. 
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3021. 
Врз основа на член 40 став (3) од Законот за ветери-

нарно медицински препарати („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.42/2010), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ДОБРА ДИСТРИБУТИВНА ПРАКСА  
 

Член 1 
Премет 

 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови по однос на системот на квалитет кој се однесува 
на организацијата, спроведувањето и контролата на ди-
стрибуцијата на ветеринарно-медицинските препарати 
(во понатамошен текст: добра дистрибутивна пракса).  
 

Член 2 
Цел 

 
Основна цел на добрата дистрибутивна пракса е 

обезбедување на висок степен на квалитет на ветери-
нарно медицинските препарати низ целиот дистрибу-
тивен ланец.  

 
Член 3 

Персонал 
 
(1) За секе дистрибутивно место треба да има наз-

начено еден носител на дејност со соодветна квалифи-
кација (доктор по ветеринарна медицина). Назначениот 
носител на дејност треба да има авторитет и одговор-
ност за ефективно воспоставување и одржување на си-
стемот на добра дистрибутивна пракса.  

(2) Персоналот кој е вклучен во складирањето и ма-
нипулацијата со ветеринарно медицинските  препарати 
треба да има соодветна обука и знаење за складирање и 
манипулирање со препаратите. Персоналот треба да 
има соодветени тренинг за спроведување на своите 
активности и за тоа соодветна документација.  

 
Член 4 

Документација 
 
(1) За секоја активност во веледрогеријата треба да 

има записи и соодветна документација.  
(2) Документацијата треба да биде достапна на ба-

рање на надлежниот орган. 
 

Член 5 
Нарачки за снабдување 

 
(1) Снабдувањето со ветеринарно медицински пре-

парати треба да биде само од субјекти (производители 
на ветеринарно медицински препарати и ветеринарни 
веледрогерии) кои се одобрени согласно прописите за 
вететеринарно медицински препарати.  

(2) Веледрогеријата треба да има Регистер на субје-
кти од кои се снабдува со ветеринарно медицински 
препарати и кој тековно се одржува и ажурира.  

(3) Веледрогеријата треба да има Регистер на одо-
брени ветеринарно медицински препарати во Републи-
ка Македонија кој тековно го одржува и ажурира.  

Член 6 
Нарачки за снабдување 

 
(1) Веледрогеријата треба да има воспоставено и 

одржано процедура за активностите кои се спроведува-
ат во веледрогеријата во однос на дистрибуцијата на 
ветеринарно медицинските препарати а кои може да 
имаат вијание на квалитетот и нештетноста на ветери-
нарно медицинските препарати и тоа: 

- прием и проверка на пратката; 
- складирање и услови на складирање; 
- чистење и одржување на објектот вклучувајки и 

контрола на штетници;  
- транспорт на пратката;  
- повлекување;  
- водење записи и соодветна документација; 
- водење записи за нарачките на клиентите;  
- вратени производи;  и 
- отповикани производи.  
(2) Овие процедури треба да бидат одобрени од но-

сителот на активноста во веледрогеријата со потпис и 
датум на примена.  

 
Член 7 
Записи 

 
(1) Записите  треба да се водат и тековно ажурираат 

за секоја активност преземана во веледрогаријата на 
начин кој овозможува сите значајни активности и слу-
чувања да бидат евидентирани и да овозможат соодвет-
на следливост. Записите треба да бидат јасни, читливи 
и лесно достапни. Записите треба да се чуваат за пери-
од од 5 години.  

(2) Записите треба да се водат и одржуваат за секој 
прием и испорака, со датум на приемот или испорака-
та, името на препаратот, количеството примено или ис-
порачано, и назив и адреса на испорачателот или при-
мачот и нивниот идентификационен број од надлежни-
от орган.  

(3) Записите треба да обезбедат следливост на ди-
стрибуцијата и употребата на ветеринарно медицин-
ските препарати од местото на потекло (производство 
или увоз) до крајната дестинација (употреба на ветери-
нарно медицинскиот препарат).  

(4) Следливоста на дистрибуцијата и употребата на 
ветеринарно медицинските препарати треба да се обез-
беди со единствениот број на серијата на препаратот 
или со некој друг соодветен метод, на начин кој овоз-
можува сите  испорачатели и сите лица или субјекти на 
кои име е испорачан препаратот може да бидат иденти-
фикувани со содоветни податоци.  

 
Член 8 

Објекти и опрема 
 
(1) Објектите и опремата треба да бидат соодветни 

и адекватни за да обезбедат правилно складирање и ди-
стрибуција на ветеринарно медицинските препарати. 
Уредите кои се користат за мониторинг треба да бидат 
калибрирани.  

(2) Местата на прием и испорака на пратките од об-
јекот треба да овозможуваат соодветна заштита од не-
поволните атмосферски влијанија во текот на истова-
рот односно натоварот. Просторот за прием треба да 
биде одвоен од просторот за складирање.  
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(3) Секоја примена пратка треба да биде проверена 
за време на приемот за да се утврди дали амбалажите и 
пакувањата се оштететени и дали пратката соодвејс-
твува со пропратните документи.  

(4) Препаратите кои се предмет на посебни услови 
на складирање (наркотици, специјален температурен 
режим) треба веднаш да бидат идентификувани и скла-
дирани согласно закон, внатрешното упатство на пре-
паратот и процедурите на веледрогеријата или друг ре-
жим на контрола.  

 
Член 9 

Складирање 
 
(1) Ветеринарно медицинските препарати треба да 

се складираат и чуваат одовено од другите производи и 
стоки.  

(2) Препаратите треба да се чуваат во услови опре-
делени од производителот и внатрешното упатство за 
употреба  за да се избегнат потенцијалните оштетува-
ња од светлост, влажност или температура. Температу-
рата треба да биде континуирано следена со соодветни 
записи. Записите за температурниот режим треба да се 
проверуваат на определени временски интервали.  

(3) Кога се бара посебен температурен режим, про-
сториите за складирање треба да бидат опремени со 
уреди за мерење на температурата или други уреди кои 
ќе индицираат кога посебниот темепературен режим не 
е одржан. Контролите кои се воспоставуват од веле-
дрогеријата треба да бидат адекватани за одржување на 
сите делови на просторот за складирање во бараниот 
температурен режим.  

(4) Просториите или просторите треба да бидат чи-
сти и без отпадоци, прашина или штетници. Соодветни 
мерки треба да бидат преземени за спречување и мини-
милизирање на оштетување или кршење на препаратите.  

(5) Веледрогерите треба да воспостават и одржат 
систем кој обезбедува правилна ротација на препарати-
те по принципит прв влез прв излез со редовни и соод-
ветни проверки.  

(6) Препаратите со изминат рок на употреба  треба 
да се одвоени од другите препарати и не смеат да се 
продаваат или испорачуваат.  

(7) Препаратите кои се отворени, со оштетено паку-
вање или сомнение за потенцијалано расипување треба 
да се повлечат од другите препарати, и доколку не се  
уништат непосредно, треба да се складираат и чуваат 
во одвоен простор, на начин кој овозможува тие да не 
се продаваат или да ги контаминирааат другите препа-
рати.  

 
Член 10 
Испорака 

 
(1) Ветеринарно медицинските препарати може да 

се испорачуваат само на субјекти кои се одобрени за 
промет на големо и мало и употреба на ветеринано ме-
дицински препарати (ветеринарни веледрогерии, вете-
ирнарни аптеки  и ветеринарни друштва).  

(2) За секоја испорака, треба да се води соодветен 
запис со датумот, името и фармацевтската форма на 
препаратот, количеството кое е испорачано, и назив и 
адреса на примачот со единствениот број на одобрение 
од надлежниот орган.  

Член 11 
Транспорт 

 
(1) Ветеринарно медицинските препаратите треба 

да се транспортитраат на начин кој овозможува:  
- нивната идентификација да е задржана и во секој 

момент да може да се идентификуваат по одредена оз-
нака;  

- да не контаминираат и се заштитени од контами-
нација од други препарати или стоки;  

- соодветни мерки за претпазливост и заштита за да 
се избегне оштетувањето, кршењето или кражба; и 

- имаат соодветни услови на транспорт и не се из-
ложени на неприфатлви степени на висока или ниска 
температура, светлост, влажност или други штетни 
влијанија од надворешната средина.  

(2) Препаратите кои бараат контролирани темпера-
турни режими треба да се транспортираат со содоветни 
транспорни средства кои обезбедуваат соодветни усло-
ви за транспорт.  

  
Член 12 

Повраток на неоштетени препарати 
 
(1) Ветеринарно медицинските препарати кои се 

повлечени, а кои немаат видливо или познато оштету-
вање или друга несообразност, треба да се складираат 
и чуваат одвоено од другите препарати, за да се избег-
не нивна редистрибуција, замена или злоупотреба, се 
додека не се донесе конечна одлука.  

(2) Препаратите кои се испорачани, може единстве-
но да се вратат во дистрибуција единствено доколку: 

- препаратите се во нивните неотворени пакувања и 
со добар изглед;  

- потврдено е дека препаратите се складирани и ма-
нипулирани под соодветни услови; 

- рокот на употреба е соодветен; и 
- испитани се од квалификувано лице и оценето е 

дека ги усполнуваат минимланите услови за квалитет, 
ефикасност и ефективост.  Под посебно внимание се 
препаратите кои поради нивната природа бараат посе-
бен начин на складирање и чување. Доколку е неоп-
ходно, се прават лабораториски анализи за да се потвр-
ди нивниот квалитет, ефикасност и нештетност.   

(3) Записите за повраток треба тековно да се водат 
и одржуваат.  

(4) Носителот на дејност треба формално да ги одо-
бри тие препарати за дистрибуција.  

(5) Препаратите повторно вратени за дистрибуција 
се дистрибуираат под системот прво внатре прво над-
вор.  

 
Член 13 

Планови за повлекување на препаратите 
 
(1) Веледрогеријата треба да воспостави и одржува 

процедура и план за повлекување на ветеринарно ме-
дицинските препарати од дистрибутивната мрежа. 

(2) Процедурата за повлекување треба да има: 
- итен план за повлекување на ветеринарно меди-

цинските препарати; и 
- план за повлекување на ветеринарно медицински-

те препарати во нормални услови.  
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(3) Носителот на активност во веледрогеријата тре-
ба да назначи  лице одоговрно за координација и извр-
шување на активностите на повлекување.  

(4) Секоја активност на повлекување треба да има 
запис со содветна документација. Записите за повлеку-
вање треба да се достапни на барање на надлежниот 
орган.  

(5) За обезбедување на ефикасноста на итниот план 
за повлекување, треба да се воспостави и одржува си-
стем кој овозможува сите дестинации на препаратите, 
итно и неодложно да се идентификуваат со сите неоп-
ходни податоци. Системот треба да овозможи итно и 
непосредно контактирање со сите субјетки во дистри-
бутивната мрежа. Веледрогеријаата може да одлучи да-
ли сите субјекти на дистрибутивната мрежа се инфор-
мираат итно и неодложно, или само оние субјеки кои ја 
примиле серијата која се повлекува.  

(6) Во случај на повлекување на серија на препарат, 
сите субјекти (ветеринарните веледрогерии, ветеринар-
ните аптеки и ветеринарни друштва како и други субје-
кти овластени да поседуваат и употребуваат ветеринар-
но медицински препарати) до кои серијата е доставена 
треба да бидат информирани со соодветен степен на 
итност.  

(7) Информацијата за повлекување треба се состави 
во соработка со носителот на одобрението за ставање 
во промет, и кога е соодветно со надлежниот орган, и 
треба да содржи информација дали повлекувањето се 
применува и на ниво на малопродажба и употреба на 
ветеринарно медицинските препарати.  

(8) Со процедурата треба да се обезбеди дека препа-
ратите кои се предмет на повлекување, веднаш се пов-
лекуваат од дистрибутивната мрежа, се складираат и 
чуваат во посебни простори или простории, со соодвет-
ни безбедности механизми да се избегне замена или 
злоупотреба, се додека не се повлечат, согласно ин-
струкциите од носителот на одобрението за ставање во 
промет.  

 
Член 14 

Фалсификувани и нелегално ставени во промет 
ветеринарно медицински препарати 

 
(1) Фалсификуваните и нелегално ставените во про-

мет ветернарно медицински препарати кои се откриени 
во дистрибутивната мрежа треба веднаш да се одстра-
нат и чуваат посебно од другите препарати, за да се из-
бегне конфузија.  

(2) Препаратите од став (1) на овој член треба да се 
чуваат за да се избегне секоја можност за забуна и зло-
употреба. Препаратите треба да бидат јасно означени 
дека не се за употреба, а надлежниот орган и носителот 
на одобрението за ставање во промет треба итно и не-
одложно да бидат информирани.  

(3) Секое враќање, одбивање и повлекување и/или 
прием на фалсификувани и нелегално ставени во про-
мет ветеринарно медицински препарати треба да бидат 
соодветно внесени во запис со сета неопходна доку-
ментација. Записите треба да бидат достапни на барање 
на надлежниот орган.  

(4) За нештетно одстранување на овие препарати, 
треба да се донесе формална одлука во пишана форма 
и одлуката треба да биде документирана и заведена во 
записите.  Носителот на активноста во веледрогеријата, 
ветеринарната аптека или ветеирнарното друштво, ка-
ко и носителот на одобренито за ставање во промет 
треба соодветно да бидат вклучени во донесување на 
одлуката.  

 
Член 15 

Процедури на внатрешна контрола 
 
Веледрогеријата треба да воспостави систем на вна-

трешна контрола со водење на соодветни записи, за мо-
ниторинг на имплементацијата на процедурите за до-
бра дистрибутивна пракска и сообразноста со прописи-
те за ветеринарно медицинските препарати.  

 
Член 16 

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

 
   Бр. 11-3781/3 

20 октомври 2010 година                       Министер, 
     Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3022. 

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за безбед-
ност на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 54/02 и 84/07), министерот за 
здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА АДИ-
ТИВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ  

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА(∗) 
 

Член 1 
Во правилникот за адитивите што можат да се упо-

требуваат за производство на храна („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 118/05 и 132/07), во чле-
нот 3 по точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, 
кои гласат: 

„8. „Растворувачи“ се супстанции кои служат за 
растворување на храната или било која состојка од хра-
ната, вклучувајќи и било кој контаминент кој е прису-
тен во или на таа храна; 

                            
(∗) Со овој Правилник се врши усогласување со Директивата 
2009/32/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 23 Април 
2009 година за приближување на законите на земјите-членки за 
екстракционите растворувачи кои се употребуваат во производст-
вото на храна и состојки на храната (CELEX 32009L0032) и Ди-
рективата на Комисијата 2010/59/ЕУ од 26 Август 2010 година за 
изменување на Директивата 2009/32/ЕЗ на Европскиот Парламент 
и на Советот од 23 Април 2009 година за приближување на зако-
ните на земјите-членки за екстракционите растворувачи кои се 
употребуваат во производството на храна и состојки на храната 
(CELEX 32010L0059). 
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9. „Екстракциони растворувачи“ се растворувачи 
кои се употребуваат во екстракциона процедура во тек 
на преработката на суровините, храната или составните 
делови на овие производи и кои потоа се отстрануваат 
но, притоа овој процес може да резултира со ненамер-
но но технички неизбежно присуство на резидуи или 
деривати во храната или состојките на храната.“ 

 
Член 2 

По членот 4 се додаваат пет нови члена, 4-а, 4-б, 4-
в, 4-г и 4-д, кои гласат: 

 
„Член 4-а 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на ек-
стракционите растворувачи кои се употребуваат во про-
изводството на адитиви на храната, витамини и други 
нутритивни адитиви, освен ако таквите адитиви на хра-
ната, витамини и други нутритивни адитиви не се наве-
дени во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник. 

Употребата на адитивите на храната, витамините и 
други нутритивни адитиви не треба да резултира со при-
суство на резидуи од екстракциони растворувачи во хра-
ната во нивоа кои го загрозуваат човековото здравје. 

 
Член 4-б 

Екстракционите растворувачи кои можат да се упо-
требуваат во производството на храна или на супстан-
ции во храната, условите за употреба на екстракциони-
те растворувачи како и максималните нивоа на резидуи 
од екстракционите растворувачи, се наведени во При-
лог 7 на овој правилник.  

Храната или состојките на храната можат да бидат 
ставени во промет само ако употребените екстракцио-
ни растворувачи или нивните резидуи се во согласност 
со одредбите на овој правилник. 

Други супстанции или материјали не можат да се 
употребуваат како екстракциони растворувачи, ниту 
може да се прошират условите за употреба или дозво-
лените нивоа на резидуи од екстракционите раствору-
вачи доколку истите не се наведени во Прилог 7 на 
овој правилник. 

Водата на која може да и бидат додадени супстан-
ции за регулирање на ацидитетот и алкалноста и други 
прехранбени супстанции кои поседуваат својства на 
растворувачи можат да се употребуваат како екстрак-
циони растворувачи во производството на храна или 
состојки на храната. 

 
Член 4-в 

Супстанциите и материјалите кои се користат како ек-
стракциони растворувачи наведени во Прилог 7 на овој 
правилник треба да ги исполнуваат следните услови: 

a) да не содржат токсични количества на било кој 
елемент од супстанцијата, кои можат да го загрозат чо-
вековото здравје; 

б) да не содржат повеќе од 1мг/кг арсен или повеќе 
од 1мг/кг олово и 

в) да ги исполнуваат општите и посебните критери-
уми за чистота на супстанциите. 

 
Член 4-г 

Доколку како резултат на нови информации или на 
преоценка на постоечките информации, постои основа-
на причина за тврдење дека употребата во храната на 
било која од супстанциите наведени во Прилог 7 од 

овој правилник или нивоата на една или повеќе од ком-
понентите содржани во тие супстанци наведени во 
член 4-в од овој правилник може да го загрози човеко-
вото здравје, иако тие се во согласност со одредбите на 
овој правилник, може привремено да се суспендира 
или ограничи примената на одредбите од член 4-в од 
овој правилник, а притоа се наведуваат причини за тоа. 

Надлежниот орган врз основа на доставените ин-
формации од став 1 на овој член, изготвува мислење и 
превзема мерки, со кои се заменуваат дејствијата од во 
ставот 1 од овој член. 

 
Член 4-д 

Супстанциите кои се наведени во Прилог 7 од овој 
правилник и се наменети за употреба како екстракцио-
ни растворувачи во храната можат да бидат ставени во 
промет само доколку пакувањето и означувањето ги 
содржи следните информации и тоа на начин тие да 
бидат лесно видливи, јасно читливи и недвосмислени: 

а) комерцијалното име, како што е наведено во 
Прилог 7 од овој правилник; 

б) јасна индикација дека материјалот е со квалитет 
погоден за употреба во процес на екстракција на храна-
та или состојки на храната; 

в) серискиот број или лот број за идентификација 
на серијата 

г) име или трговско име и адреса на производителот 
или пакувачот или трговецот регистриран во земјата; 

д) нето тежината изразена во единици на волумен и 
ѓ) доколку е потребно, специјалните услови за скла-

дирање или начинот на употреба. 
По исклучок од став 1 од овој член, информациите 

од точките в), г) и д) од став 1 на овој член, можат да 
бидат наведени само на пропратните документи на 
пратката или лотот, кои треба да се обезбедат пред ис-
пораката. 

Примената на одредбите од став 1 и 2 од овој член 
не ја исклучува примената на попрецизни и поопширни 
одредби кои се однесуваат на единици мерки или пак 
на одредби кои се однесуваат на класификација, паку-
вање и означување на опасни супстанции и нивни ме-
шавини. 

При означувањето на екстракционите растворувачи, 
начинот на прикажување на информациите од став 1 и 3 
од овој член треба да биде во согласност со општите ба-
рања за начинот на означување на храната. Тие инфор-
мации треба да бидат прикажани на јазик кој е лесно 
разбирлив за лицата кои вршат набавка на истите, до-
колку не е обезбеден друг начин на информирање. Ин-
формациите во означувањето, можат да бидат прикажа-
ни и на други јазици, покрај македонскиот јазик .“ 

 
Член 3 

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

 
 Бр. 20-9111/1            

5 ноември 2010 година                        Министер, 
      Скопје                           д-р Бујар Османи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
3023. 

Врз основа на член 168-a ставовите 2 и 9 од Законот 
за основното образование („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.103/08, 33/10 и 116/10), министе-
рот за образование и наука, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА 

ЕДУКАЦИЈА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата, како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

На лицето или основното училиште кое се повикува 
на едукација му се врачува покана за едукација на 
Образец со формат А4, кој е даден во Прилог бр.1 и е 
составен дел на овој правилник. 

Образецот на поканата за едукација содржи:  
- Назив на основното училиште, 
- Име, презиме и адреса на лицето кое се повикува 

на едукација, 
- Цел на поканата за едукација, 
- Термин на спроведување на едукацијата, 
- Предмет на едукација, 
- Датум и место на едукација, 
- Потпис на државен просветен инспектор/овластен 

просветен инспектор на општината, и 
- Забелешка дека согласно член 168-а став 5 од За-

конот за основното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10 и 116/10), до-
колку во закажаниот термин лицето или основното 
училиште над кое се спроведува едукација не се јави на 
едукација, истата ќе се смета дека е спроведена.   

 
Член 3 

Поканата за едукација се предава на лицето или ос-
новното училиште кое се повикува на едукација во мо-
ментот на вршењето на инспекцискиот надзор, кога со 
записник се констатира неправилност во работењето. 

Државниот просветен иснпектор/овластениот про-
светен инспектор на општината обезбедува уреден доказ 
дека прекршителот уредно ја примил поканата за еду-
кација. 

Во закажаниот термин и на закажаното место, др-
жавниот просветен инспектор/овластениот просветен 
инспектор на општината обезбедува соодветни про-
сторни услови за спроведување на едукацијата. 

Времетраењето на едукацијата зависи од сложено-
ста на прекршокот за кој се врши едукацијата. 

Едукацијата ја врши државен просветен инспе-
ктор/овластен просветен инспектор на општината кој ја 
утврдил потребата од истата.  

Доколку е потребно присуство на трето лице, др-
жавниот просветен инспектор/овластен просветен инс-
пектор на општината истото го обезбедува. 

Доколку, Државниот просветниот инспектор од оп-
равдани причини не е во можност да ја изврши едука-
цијата, директорот на Државниот просветен инспекто-
рат ќе назначи друго лице-просветен инспектор за сп-
роведување на едукацијата. 

 
Член 4 

Државниот просветен инспектор/овластен просве-
тен инспектор на општината води евидентна книга за 
спроведена едукација, која е дадена во Прилог бр.2 и е 
составен дел на овој правилник. 

Евидентната книга од став 1 на овој член содржи: 
- Реден број, 
- Датум и место на едукацијата, 
- Учесник на едукацијата, 
- Предмет на едукација, 
- Број и датум на записник врз основа на кој се вр-

ши едукацијата, 
- Времетраење на едукацијата: од __ до ___, 
- Име и презиме на лицето кое врши едукација, 
- Потпис на лицето кое врши едукација. 
- Име и презиме на лицето кое се едуцира и 
- Потпис на лицето кое се едуцира. 
Доколку едукацијата се однесува на основното учи-

лиште, со поканата за едукација претставникот на ос-
новното училиште треба да има и писмено овластува-
ње за присуство на едукација. 

По извршената едукација, лицето кое се едуцира се 
евидентира во евидентна книга со кое се потврдува де-
ка е извршена едукацијата. 

Доказ дека едукацијата е спроведена е евидентната 
книга која се води од страна на Државен просветен 
инспектор во просториите на Државниот просветен 
инспекторат и во подрачните единици низ Република 
Македонија, а овластениот просветен инспектор на оп-
штината во просториите на соодветната општина.   

 
Член 5 

Државните просветни инспектори/овластените про-
светни инспектори на општината до крајот на тековни-
от месец доставуваат месечни извештаи од спроведена-
та едукација од теренот на кој делуваат, до директорот 
на државниот просветен инспекторат односно, до Гра-
доначалникот на општината.  

 
Член 6 

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

 
   Бр. 19-8658 

5 ноември 2010 година                           Министер, 
    Скопје                                    Никола Тодоров, с.р. 
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3024. 
Врз основа на член 166-a ставовите 2 и 9 од Законот 

за високото образование („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09 
и 115/10), министерот за образование и наука, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУ-
КАЦИЈА ВО ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата, како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

На лицето или високообразовната установа кое се 
повикува на едукација му се врачува покана за едука-
ција на Образец со формат А4, кој е даден во Прилог 
бр.1 и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на поканата за едукација содржи:  
- Назив на високообразовната установа, 
- Име и презиме на лицето кое се повикува на еду-

кација, 
- Цел на поканата за едукација, 
- Термин на спроведување на едукацијата, 
- Предмет на едукација, 
- Датум и место на едукација, 
- Потпис на државен просветен инспектор, и 
- Забелешка дека согласно член 166-а став 5 од За-

конот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 
99/09 и 115/10),  доколку во закажаниот термин лицето 
или високообразовната установа над кој се спроведува 
едукација не се јави на едукација, истата ќе се смета 
дека е спроведена.   

 
Член 3 

Поканата за едукација се предава на лицето или ви-
сокообразовната установа кое се повикува на едукација 
во моментот на вршењето на инспекцискиот надзор, 
кога со записник се констатира неправилност во рабо-
тењето. 

Државниот просветен иснпектор обезбедува уреден 
доказ дека прекршителот уредно ја примил поканата за 
едукација. 

Во закажаниот термин и на закажаното место, Др-
жавниот просветен инспектор обезбедува соодветни 
просторни услови за спроведување на едукацијата. 

Времетраењето на едукацијата зависи од сложено-
ста на прекршокот за кој се врши едукацијата. 

Едукацијата ја врши државен просветен инспектор 
кој ја утврдил потребата од истата.  

Доколку е потребно присуство на трето лице, тогаш 
државниот просветен инспектор истото ќе го обезбеди. 

Доколку, Државниот просветен инспектор од оп-
равдани причини не е во можност да ја изврши едука-
цијата, директорот на Државниот просветен инспекто-
рат ќе назначи друго лице - државен просветен инспек-
тор за спроведување на едукацијата. 

 
Член 4 

Државниот просветен инспектор води евидентна 
книга за спроведена едукација, која е дадена во Прилог 
бр.2 и е составен дел на овој правилник. 

Евидентната книга од став 1 на овој член содржи: 
- Реден број, 
- Датум и место на едукацијата, 
- Учесник на едукацијата, 
- Предмет на едукација, 
- Број и датум на записник врз основа на кој се вр-

ши едукацијата, 
- Времетраење на едукацијата: од __ до ___, 
- Име и презиме на лицето кое врши едукација, 
- Потпис на лицето кое врши едукација. 
- Име и презиме на лицето кое се едуцира и 
- Потпис на лицето кое се едуцира. 
Доколку едукацијата се однесува на високообразов-

ната установа, со поканата за едукација претставникот 
на високообразовната установа треба да има и писмено 
овластување за присуство на едукација. 

По извршената едукација, лицето кое се едуцира се 
евидентира во евидентна книга со кое се потврдува де-
ка е извршена едукацијата. 

Доказ дека едукацијата е спроведена е евидентната 
книга која се води од страна на Државен просветен ин-
спектор во просториите на државниот просветен инс-
пекторат.   

 
Член 5 

Државните просветни инспектори до крајот на те-
ковниот месец доставуваат месечни извештаи од спро-
ведената едукација од теренот на кој делуваат, до дире-
кторот на Државниот просветен инспекторат.  

 
Член 6 

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

 
 Бр. 19-8659/1 

5 ноември 2010 година                           Министер, 
    Скопје                                    Никола Тодоров, с.р. 
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3025. 
Врз основа на член 108 ставовите 5 и 12 од Законот 

за средното образование („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 
49/07, 81/08, 92/08, 33/10 и 116/10), министерот за 
образование и наука, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата, како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 
 

Член 2 
На лицето или средното училиште кое се повикува 

на едукација му се врачува покана за едукација на 
Образец со формат А4, кој е даден во Прилог бр.1 и е 
составен дел на овој правилник. 

Образецот на поканата за едукација содржи:  
- Назив на средното училиште, 
- Име, презиме и адреса на лицето кое се повикува 

на едукација, 
- Цел на поканата за едукација, 
- Термин на спроведување на едукацијата, 
- Предмет на едукација, 
- Датум и место на едукација, 
- Потпис на државен просветен инспектор/овластен 

просветен инспектор на општината, односно на градот 
Скопје и 

- Забелешка дека согласно член 108 став 8 од Зако-
нот за средното образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10 и 116/10), доколку во 
закажаниот термин лицето или средното училиште над 
кој се спроведува едукација не се јави на едукација, 
истата ќе се смета дека е спроведена.   

 
Член 3 

Поканата за едукација се предава на лицето или 
средното училиште кое се повикува на едукација во мо-
ментот на вршењето на инспекцискиот надзор, кога со 
записник се констатира неправилност во работењето. 

Државниот просветен иснпектор/овластениот про-
светен инспектор на општината, односно на градот 
Скопје обезбедува уреден доказ дека прекршителот 
уредно ја примил поканата за едукација. 

Во закажаниот термин и на закажаното место, др-
жавниот просветен инспектор/овластениот просветен 
инспектор на општината, односно на градот Скопје 
обезбедува соодветни просторни услови за спроведува-
ње на едукацијата. 

Времетраењето на едукацијата зависи од сложено-
ста на прекршокот за кој се врши едукацијата. 

Едукацијата ја врши државен просветен инспек-
тор/овластен просветен инспектор на општината, од-
носно на градот Скопје кој ја утврдил потребата од ис-
тата.  

Доколку е потребно присуство на трето лице, тогаш 
државниот просветен инспектор/овластен просветен 
инспектор на општината, односно на градот Скопје  
истото ќе биде обезбедено. 

Доколку Државниот просветен инспектор од оправ-
дани причини не е во можност да ја изврши едукација-
та, директорот на Државниот просветен инспекторат ќе 
назначи друго лице-просветен инспектор за спроведу-
вање на едукацијата. 

 
Член 4 

Државниот просветен инспектор/овластен просве-
тен инспектор на општината, односно на градот Скопје 
води евидентна книга за спроведена едукација, која е 
дадена во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правил-
ник. 

Евидентната книга од став 1 на овој член содржи: 
- Реден број, 
- Датум и место на едукацијата, 
- Учесник на едукацијата, 
- Предмет на едукација, 
- Број и датум на записник врз основа на кој се вр-

ши едукацијата, 
- Времетраење на едукацијата: од __ до ___, 
- Име, презиме на лицето кое врши едукација, 
- Потпис на лицето кое врши едукација. 
- Име и презиме на лицето кое се едуцира и 
- Потпис на лицето кое се едуцира. 
Доколку едукацијата се однесува на средното учи-

лиште, со поканата за едукација претставникот на 
средното училиште треба да има и писмено овластува-
ње за присуство на едукација. 

По извршената едукација, лицето кое се едуцира се 
евидентира во евидентна книга со кое се потврдува де-
ка е извршена едукацијата. 

Доказ дека едукацијата е спроведена е евидентната 
книга која се води од страна на Државен просветен 
инспектор во просториите на Државниот просветен 
инспекторат и во подрачните единици низ Република 
Македонија, а овластениот просветен инспектор на оп-
штината, односно на градот Скопје во просториите на 
соодветната општина, односно на градот Скопје.   

 
Член 5 

Државните просветни инспектори/овластениот про-
светен инспектор на општината, односно на градот 
Скопје до крајот на тековниот месец да доставуваат ме-
сечни извештаи од спроведената едукација од теренот 
на кој делуваат, до директорот на Државниот просве-
тен инспекторат односно, до градоначалникот на оп-
штината, односно на градот Скопје.   

 
Член 6 

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

 
 Бр. 19-8660/1 

5 ноември 2010 година                           Министер, 
    Скопје                                    Никола Тодоров, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3026. 
Врз основа на член 21 став 6 и член 190 став 2 од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 95/05, 25/07, 7/08 и 57/2010), 
Комисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.10.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН  
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР.122/2006) 

 
Член 1 

Во член 2 став 1 од Правилникот за начинот и по-
стапката на запишување на хартии од вредност зборо-
вите: „во просториите на издавачот, или во простории-
те на овластен учесник на пазарот на хартии од вред-
ност кој“ се менуваат и гласат „преку овластена берза 
за хартии од вредност која“. 

 
Член 2 

Во член 2 ставот 3 од Правилникот за начинот и по-
стапката на запишување на хартии од вредност се ме-
нува и истиот гласи: 

„(3) Постапката за запишување на хартии од вред-
ност се спроведува преку овластените учесници на па-
зарот на хартии од вредност – членки на овластената 
берза и овластен депозитар и истите се должни да обез-
бедат запишувањето на хартиите од вредност да се вр-
ши во согласност со Законот за хартии од вредност, 
овој правилник, како и согласно правилата на овласте-
ната берза со која издавачот има склучено договор и 
правилата на овластен депозитар каде се регистрирани 
хартиите од вредност на издавачот.“ 

 
Член 3 

Во член 2 ставот 4 од Правилникот за начинот и по-
стапката на запишување на хартии од вредност се ме-
нува и истиот гласи: 

„(4) Издавачот на хартии од вредност е должен со 
овластената берза да склучи договор за запишување на 
јавно понудени хартии од вредност со кој се регулира-
ат односите помеѓу договорните страни при спроведу-
вање на запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност преку овластената берза и со кој договорните 
страни се обврзуваат запишувањето да се спроведе во 
согласност со актот за издавање на хартиите од вред-
ност, Законот за хартии од вредност, овој правилник и 
правилата на берзата.“ 

 
Член 4 

Во член 2 ставот 5 од Правилникот за начинот и по-
стапката на запишување на хартии од вредност се ме-
нува и истиот гласи: 

„(5) Издавачот на хартии од вредност е должен да 
склучи договор за соработка со овластен учесник на 
пазарот на хартии од вредност – членка на овластената 
берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да 
го застапува во постапката на запишување на јавно по-
нудени хартии од вредност преку овластената берза и 
во негово име да го изврши пласманот на хартиите од 
вредност од јавната понуда што се запишуваат преку 
овластена берза, согласно правилата на овластената 
берза и правилата на овластениот депозитар.“ 

Член 5 
Во член 3 став 1 зборовите: „на сите места на запи-

шување на хартии од вредност“ се заменуваат со збо-
ровите: „кај сите овластени учесници на пазарот на 
хартии од вредност – членки на овластената берза и ов-
ластениот депозитар“. 

 
Член 6 

Во член 3 став 2 зборовите: „на местото каде се вр-
ши запишувањето на хартии од вредност издавачот“ се 
заменуваат со зборовите: „овластениот учесник на па-
зарот на хартии од вредност – членка на овластената 
берза и овластениот депозитар“. 

 
Член 7 

Во член 4 ставот 1 од Правилникот за начинот и по-
стапката на запишување на хартии од вредност зборо-
вите: „На местото на запишување“ и запирката се бри-
шат, а реченицата почнува со зборот „Издавачот“ и 
после зборовите: „хартии од вредност“ се додаваат збо-
ровите: „преку овластените учесници на пазарот на 
хартии од вредност – членки на овластената берза и ов-
ластениот депозитар“.  

 
Член 8 

Во член 4 ставот 2 од Правилникот за начинот и по-
стапката на запишување на хартии од вредност зборо-
вите: „на местото на запишување“ и запирката се бри-
шат а после зборовите: „финансиски извештаи“ се до-
даваат зборовите: „преку овластените учесници на па-
зарот на хартии од вредност – членки на овластената 
берза и овластениот депозитар“. 

     
Член 9 

Во член 5 ставот 4 од Правилникот за начинот и по-
стапката на запишување на хартии од вредност се ме-
нува и истиот гласи: 

„(4) Уписницата од став 1 на овој член се дава исто-
времено со давањето на налогот за купување на хартии 
од вредност од јавна понуда на хартии од вредност кај 
овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – 
членка на овластената берза и овластениот депозитар и 
истата има правна важност од моментот на реализира-
ње на налогот за купување. Овластениот учесник ги чу-
ва сите уписници до завршување на рокот за запишува-
ње на хартиите од вредност, а потоа само оние кои се 
со правна важност ги доставува до издавачот.“  

 
Член 10 

Членот 8 од Правилникот за начинот и постапката 
на запишување на хартии од вредност се менува и 
истиот гласи: 

(1) Овластениот учесник на пазарот на хартии од 
вредност – членка на овластената берза и овластениот 
депозитар е должен на секое лице кое запишало и уп-
латило хартии од вредност од јавната понуда да му до-
стави извештај за склучување на трансакцијата во рок 
од два дена по денот на склучувањето. Доставувањето 
на извештајот се врши на начин договорен со клиентот. 

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член содржи 
податоци за: 

а) називот на издавачот на хартиите од вредност од 
јавната понуда со кои е тргувано; 

б) видот, родот и класата на хартиите од вредност 
со кои е тргувано; 

в) видот на налогот - куповен или продажен; 
г) количината на хартиите од вредност со кои е тр-

гувано; 
д) цената по која хартиите од вредност се купени, 

односно продадени; 
ѓ) надоместокот за извршената трансакција; 
е) датумот на приемот на налогот за тргување; 
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ж) датумот на порамнување на трансакцијата и 
е) напомена дека порамнувањето ќе се изврши по 

завршувањето на рокот за запишување и уплата на јав-
ната понуда на хартии од вредност и дека правата од 
хартиите од вредност ќе настанат од моментот на нив-
ното запишување во овластениот депозитар.  

 
Член 11 

Во член 9 во став 1 и став 2 од Правилникот за на-
чинот и постапката на запишување на хартии од вред-
ност зборовите: „Централниот“ се заменуваат со зборо-
вите: „овластениот“.  

 
Член 12 

Во Прилогот 1 во I ДЕЛ од Правилникот за начинот 
и постапката на запишување на хартии од вредност збо-
ровите: во заградата „издавачот/“ се бришат, а по зборо-
вите: „хартии од вредност“ се додаваат зборовите: „– 
членка на овластената берза и овластениот депозитар“.  

 
Член 13 

Во Прилогот 1 во последниот ред од Правилникот 
за начинот и постапката на запишување на хартии од 
вредност зборовите: „издавачот/“ се заменуваат со збо-
ровите: „овластениот учесник на пазарот на хартии од 
вредност – членка на овластената берза и овластениот 
депозитар кое го примило налогот за купување на хар-
тии од вредност од јавна понуда“.  

 
Член 14 

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

 
Бр. 03-1808/3           Комисија за хартии од вредност 

25 октомври 2010 година  на Република Македонија 
      Скопје                           Претседател, 
                             Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
3027. 

Врз основа на член 13 и член 190 став 2 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 95/05, 25/07, 7/08 и 57/2010), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25.10.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДО-
БРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА („СЛУЖБЕН  ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 6/2007) 
 

Член 1 
Во член 2 став 2 од Правилникот за содржината на 

барањето за одобрение за издавање на хартии од вред-
ност по пат на јавна понуда зборовите: „доколку овла-
стеното правно лице“ се заменуваат со зборовите: 
„кое“ и по зборовите: „успешна јавна понуда на хартии 
од вредност“ се додаваат зборовите: „и договор за со-
работка со издавачот, со кој издавачот го овластува да 
го застапува во постапката на запишување на јавно по-
нудени хартии од вредност преку овластената берза и 
во негово име да го изврши пласманот на хартиите од 
вредност од јавната понуда што се запишуваат преку 
овластена берза“. 

                                                          
Член 2 

Во член 4 став 1 од Правилникот за содржината на 
барањето за одобрение за издавање на хартии од вред-
ност по пат на јавна понуда последната реченица „Ро-
кот за одлучување по Барањето почнува да тече по 
комплетирањето на Барањето и документацијата која 
се поднесува кон истото.“ се брише. 

Член 3 
Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 

содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во воведни-
от дел по зборовите: во заградата „(доколку издавачот 
на хартии од вредност склучил таков договор)“ се дода-
ваат и зборовите: „и договор за соработка со издавачот, 
со кој издавачот го овластува да го застапува во постап-
ката на запишување на јавно понудени хартии од вред-
ност преку овластената берза и во негово име да го извр-
ши пласманот на хартиите од вредност од јавната пону-
да што се запишуваат преку овластена берза“.                                             

 
Член 4 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 1.9. 
податокот „ЕМБГ“ се брише.  

 
Член 5 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 4 
подточка 4.1.4 по зборот „истата“ се става запирка и се 
додаваат зборовите: „како и начинот на утврдување на 
цената согласно правилата на овластена берза преку 
која ќе се врши запишувањето на јавно понудените 
хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил 
договор“.  

 
Член 6 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 4 
подточка 4.1.7. зборовите: „местотo“ се заменуваат со 
зборовите: „податоци за овластена берза преку која ќе 
се врши запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност со која издавачот за тоа склучил договор и за 
овластените правни лица – членки на овластената берза 
и овластен депозитар„ и во делот во заградата во оваа 
точка зборовите „издавачот или просториите на овла-
стен учесник на пазарот кој за тоа има договор со изда-
вачот“ се заменуваат со зборовите: „овластените прав-
ни лица – членки на овластената берза и овластен депо-
зитар“.  

 
Член 7 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 4 
подточка 4.1.8. по зборовите: „хартиите од вредност“ 
се додаваат зборовите: „утврдени согласно правилата 
на овластена берза преку која ќе се врши запишување-
то на јавно понудените хартии од вредност со која из-
давачот за тоа склучил договор“.                                                            

 
Член 8 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 4 
подточка 4.1.9. по зборовите: „хартиите од вредност“ 
се додаваат зборовите: „утврден согласно правилата на 
овластена берза преку која ќе се врши запишувањето 
на јавно понудените хартии од вредност со која издава-
чот за тоа склучил договор“.  

 
Член 9 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 6 
по зборовите „со задолжителен откуп на непродадени-
те хартии од вредност“ се додаваат зборовите: „(докол-
ку има склучено таков договор) и/или договор за сора-
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ботка со издавачот, со кој издавачот го овластува да го 
застапува во постапката на запишување на јавно пону-
дени хартии од вредност преку овластената берза и во 
негово име да го изврши пласманот на хартиите од 
вредност од јавната понуда што се запишуваат преку 
овластена берза“.  

 
Член 10 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда по точка 6 
се додава нова точка 7 која гласи: 

 
„Издавачот на хартии од вредност има склучено Договор 
бр.______ од ___________________ за спроведување на  
                                (ден, месец, година) 
постапката на запишување на јавно понудените хартии 
од вредност со овластената берза  
_______________________________________________ 
                      (назив и седиште на овластената берза) 
застапувана од ________________________________. „ 

(име и презиме на лицето/лицата овластени да ја застапуваат 
овластената берза) 

  
Член 11 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда точката 7 
станува точка 8. 

 
Член 12 

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

 
  Бр. 03-1823/3          Комисија за хартии од вредност 

25 октомври 2010 година     на Република Македонија 
      Скопје                           Претседател, 
                          Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
3028. 

Врз основа на член 13 и член 190 став 2 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 95/05, 25/07, 7/08 и 57/2010), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25.10.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМAТA И СОДРЖИНAТA НA 
ПРОСПЕКТОТ И ПОКAНAТA ЗA ЗAПИШУВAЊЕ 
И УПЛAТA НA ХAРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖ-
БЕН  ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 

БР.28/2008) 
 

Член 1 
Во член 5 од Правилникот за формaтa и содржинaтa 

нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и уплaтa нa 
хaртии од вредност зборовите: „во име и за сметка на 
издавачот“ се бришат и реченицата почнува со зборот 
„проспектот“ а по зборот „изготвува“ се додаваат збо-
ровите: „издавачот или“.  

 
Член 2 

Во член 7 став 9 од Правилникот за формaтa и со-
држинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност по зборовите: „А4 фор-
мат“ се додаваат зборовите: „и во електронска форма 
на CD/DVD медиум во PDF формат“.  

 
Член 3 

Во Прилогот 1 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 3 алинеја 4 по 

зборот „понудени“ се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „како и начинот на утврдување на цената сог-
ласно правилата на овластена берза преку која ќе се вр-
ши запишувањето на јавно понудените хартии од вред-
ност со која издавачот за тоа склучил договор“.  

 
Член 4 

Во Прилогот 1 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 3 алинеја 7 по 
зборовите „хартиите од вредност“ се додаваат зборови-
те: „утврдена согласно правилата на овластена берза 
преку која ќе се врши запишувањето на јавно понуде-
ните хартии од вредност со која издавачот за тоа склу-
чил договор и правилата на овластен депозитар каде се 
регистрирани хартиите од вредност на издавачот“.                                    

 
Член 5 

Во Прилогот 1 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 3 алинеја 10 
по зборовите: „хартиите од вредност“ се додаваат збо-
ровите: „утврден согласно правилата на овластена бер-
за преку која ќе се врши запишувањето на јавно пону-
дените хартии од вредност со која издавачот за тоа 
склучил договор и правилата на овластен депозитар ка-
де се регистрирани хартиите од вредност на издава-
чот“.                                                                                                     

 
Член 6 

Во Прилогот 1 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 3 алинеја 12 
се менува и истата гласи: 

„- податоци (назив, седиште, адреса и телефонски 
број) за овластена берза преку која ќе се врши запишу-
вањето на јавно понудените хартии од вредност со која 
издавачот за тоа склучил договор и за овластените 
правни лица – членки на овластената берза и овласте-
ниот депозитар и времето во кое заинтересираните ли-
ца ќе може да запишат и купат хартии од вредност.“  

 
Член 7 

Во Прилогот 2 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 24.1.1. по збо-
рот „понудени“ се става запирка и се додаваат зборови-
те: „како и начинот на утврдување на цената согласно 
правилата на овластена берза, преку која ќе се врши за-
пишувањето на јавно понудените хартии од вредност, 
со која издавачот за тоа склучил договор“. 

 
Член 8 

Во Прилогот 2 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 24.2.  по збо-
рот „понудата“ се додаваат зборовите: „утврдени сог-
ласно правилата на овластена берза, преку која ќе се 
врши запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и 
правилата на овластен депозитар каде се регистрирани 
хартиите од вредност на издавачот“.                                                           

 
Член 9 

Во Прилогот 2 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 24.2.11. се до-
дава нова подточка 24.2.11.3.  која гласи: 

„24.2.11.3. Временски редослед на реализирање и 
времетрање на траншите односно деловите резервира-
ни за одделни групи на инвеститори во рамките на ро-
кот за реализација на јавната понуда.“ 
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Член 10 
Во Прилогот 2 од Правилникот за формaтa и содр-

жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност точката 24.3.1. се менува 
и гласи: 

„- податоци (назив, седиште, адреса и телефонски 
број) за овластена берза, преку која ќе се врши запишу-
вањето на јавно понудените хартии од вредност, со ко-
ја издавачот за тоа склучил договор и за овластените 
правни лица – членки на овластената берза и овласте-
ниот депозитар и времето во кое заинтересираните ли-
ца ќе може да запишат и купат хартии од вредност.“ 

 
Член 11 

Во Прилогот 3 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 18.1.1. по збо-
рот „понудени“ се става запирка и се додаваат зборови-
те: „како и начинот на утврдување на цената согласно 
правилата на овластена берза, преку која ќе се врши за-
пишувањето на јавно понудените хартии од вредност, 
со која издавачот за тоа склучил договор“. 

 
Член 12 

Во Прилогот 3 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 18.2. по збо-
рот „понудата“ се додаваат зборовите: „утврдени сог-
ласно правилата на овластена берза, преку која ќе се 
врши запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и 
правилата на овластен депозитар каде се регистрирани 
хартиите од вредност на издавачот“.                                                            

 
Член 13 

Во Прилогот 3 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 18.2.11. се до-
дава нова подточка 18.2.11.3. која гласи: 

„18.2.11.3. Временски редослед на реализирање и 
времетрање на траншите односно деловите резервира-
ни за одделни групи на инвеститори во рамките на ро-
кот за реализација на јавната понуда.“ 

 
Член 14 

Во Прилогот 3 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност точката 18.3.1. се менува 
и гласи: 

„- податоци (назив, седиште, адреса и телефонски 
број) за овластена берза, преку која ќе се врши запишу-
вањето на јавно понудените хартии од вредност, со ко-
ја издавачот за тоа склучил договор и за овластените 
правни лица – членки на овластената берза и овласте-
ниот депозитар и времето во кое заинтересираните ли-
ца ќе може да запишат и купат хартии од вредност.“  

 
Член 15 

Во Прилогот 4 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 18.1.1. по збо-
рот „понудени“ се става запирка и се додаваат зборови-
те: „како и начинот на утврдување на цената согласно 
правилата на овластена берза, преку која ќе се врши за-
пишувањето на јавно понудените хартии од вредност, 
со која издавачот за тоа склучил договор“. 

 
Член 16 

Во Прилогот 4 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 18.2. по збо-
рот „понудата“ се додаваат зборовите: „утврдени сог-
ласно правилата на овластена берза, преку која ќе се 

врши запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и 
правилата на овластен депозитар каде се регистрирани 
хартиите од вредност на издавачот“.                                                           

 
Член 17 

Во Прилогот 4 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 18.2.11. се до-
дава нова подточка 18.2.11.3.  која гласи: 

„18.2.11.3. Временски редослед на реализирање и 
времетрање на траншите односно деловите резервира-
ни за одделни групи на инвеститори во рамките на ро-
кот за реализација на јавната понуда.“ 

 
Член 18 

Во Прилогот 4 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност точката 18.3.1. се менува 
и гласи: 

„- податоци (назив, седиште, адреса и телефонски 
број) за овластена берза, преку која ќе се врши запишу-
вањето на јавно понудените хартии од вредност, со ко-
ја издавачот за тоа склучил договор и за овластените 
правни лица – членки на овластената берза и овласте-
ниот депозитар и времето во кое заинтересираните ли-
ца ќе може да запишат и купат хартии од вредност.“  

 
Член 19 

Во Прилогот 5 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 2.3. по зборот 
„издаваат“ се става запирка и се додаваат зборовите: 
„како и начинот на утврдување на цената согласно пра-
вилата на овластена берза, преку која ќе се врши запи-
шувањето на јавно понудените хартии од вредност, со 
која издавачот за тоа склучил договор“. 

 
Член 20 

Во Прилогот 5 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 2.12. зборови-
те: во заградата „да се наведат сметките на кои ќе се 
врши уплатата“ се бришат а се додаваат зборовите: 
„утврдени согласно правилата на овластена берза, пре-
ку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените 
хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил 
договор и правилата на овластен депозитар каде се ре-
гистрирани хартиите од вредност на издавачот“.                                        

 
Член 21 

Во Прилогот 5 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност по точката 2.20. додава 
нова точка 2.21 која гласи: 

„- податоци (назив, седиште, адреса и телефонски 
број) за овластена берза, преку која ќе се врши запишу-
вањето на јавно понудените хартии од вредност, со ко-
ја издавачот за тоа склучил договор и за овластените 
правни лица – членки на овластената берза и овласте-
ниот депозитар и времето во кое заинтересираните ли-
ца ќе може да запишат и купат хартии од вредност.“  

 
Член 22 

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

 
  Бр. 03-1824/3          Комисија за хартии од вредност 

25 октомври 2010 година     на Република Македонија 
      Скопје                             Претседател, 
                          Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

3029. 
Врз основа на член 163 став 1 точка 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ 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 и 161/08), а во 
врска со член 33 од Законот за матична евиденција за 
осигурениците и корисниците на правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 16/04, 55/07 и 102/08), 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 4.11.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за заштита на податоците на Фон-

дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 77/07), членот 1 став 2 се менува и гласи:  

„Заштитата на обработката на личните податоци од 
ставот 1 на овој член, Фондот ја обезбедува со примена 
на технички и организациски мерки, кои обезбедуваат 
тајност и заштита на податоците, соодветно на приро-
дата на податоците кои се обработуваат и ризикот при 
нивната обработка”. 

 
Член 2 

По членот 1 се додаваат нови членови 1-а и 1-б,  
кои гласат: 

 
Член 1-а 

„Техничките и организациските мерки, Фондот ги 
класифицира во три нивоа: основно, средно и високо 
ниво.   

За сите записи кои  содржат лични податоци, а се 
во електронска или хартиена форма (во натамошниот 
текст: документи) задолжително се применуваат тех-
нички и организациски мерки од основно ниво. 

За документите кои содржат, матичен број на граѓа-
нинот задолжително се применуваат технички и орга-
низациски мерки од основно  и средно ниво. 

За документите кои содржат, посебни категории на 
лични податоци, задолжително се применуваат технич-
ки и организациски мерки од основно, средно и високо 
ниво”. 

 
Член 1-б 

„Основното ниво на технички и организациски мер-
ки во Фондот се обезбедува преку документација за  
технички и организациски мерки и тоа: 

- Упатство за техничките и организациските  мерки 
за обезбедување на тајност и заштита на обработката 
на личните 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 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“.  

Член 3 
 Членот 5 се менува и гласи: 
„Средното ниво на технички и организациски мер-

ки, Фондот го пропишува преку: 
- дополнителните правила од документацијата наве-

дена во членот 1-б,  
- овластување на едно или повеќе лица за заштита 

на личните податоци кои ќе бидат одговорни за коор-
динација и контрола на постапките, 

- контрола на информацискиот систем и информа-
тичката инфраструктура, 

- идентификацијата, проверката и евидентирањето 
на авторизираните и физичките пристапи, 

- управувањето со медиумите, 
- евидентирањето на инциденти, 
- обезбедување на сигурносни копии и тестирање 

на информацискиот систем “. 
         

Член 4 
По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи: 
 

Член 5-а 
„Високото ниво на технички и организациски мер-

ки, подразбира: 
- примена на сертификациони постапки,  
- криптирање на податоците кога се пренесуваат на 

медиуми, 
- криптирање или посебна заштита со соодветни 

методи кога се пренесуваат преку телекомуникациска 
мрежа“. 

 
Член  5 

Во членот 6 по ставот 2 , се додава нов став 3, кој 
гласи: „Лицата од ставот 1 и 2 пред отпочнување со ра-
бота своерачно потпишуваат изјава за тајност и зашти-
та на обработката на личните податоци“. 

 
Член 6 

Членот 9 се менува и гласи: 
„Начинот и условите за обезбедување на технички 

и организациски мерки за тајност и заштита на обрабо-
тката на личните податоци се уредуваат со документа-
цијата од членот 1-б од овој Правилник. 

Документацијата од членот 1-б од овој Правилник, 
директорот на Фондот ја донесува во рок од 60 дена, од 
денот на влегување во сила на овој Правилник“. 

 
Член 7 

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

 
 Бр. 02-8015/1                               Управен одбор 

4 ноември 2010 година                Претседател,  
      Скопје                        Ангел Максимов, с.р. 

___________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

3030. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 

став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 28.09.2010 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНАТА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се вршат измени на Одлуката за 

утврдување на референтни цени специјалистичко-кон-
султативната здравствена заштита („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 164/2008, 22/2009, 33/2010, 
92/2010, 96/2010, 108/2010 и 122/2010).  

 
Во член 2 во табелата по редниот број БА4/3, се до-

дава следната табела: 
 
 
 
 
По редниот број БА11/5 се додава следната табела: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По редниот број БА17/4 се додава следната табела: 
 
 
 
 
По редниот број БА23 се додава следната табела: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По редниот број ВИ25 се додава следната табела: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На крајот на табелата, по редниот број ПБ1 се дода-

ва следната табела: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 

 
  Бр. 02-13703/4                        Управен одбор 

28 септември 2010 година   заменик на претседателот, 
       Скопје                            Ирфан Хоџа, с.р. 

____________ 
3031. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од 
Законот за здравственото осигурување („Службен вес-
ник  на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 
50/2010) Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
28.09.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 

 
Член 1 

Во Правилникот за индикациите за остварување на 
право на ортопедски и други помагала („Службен вес-
ник  на Република Македонија“ бр. 111/2000, 4/2001, 
56/2001, 71/2001, 41/2003, 47/2003, 73/2005, 3/2006, 
137/2006, 62/2007, 86/2007, 115/2007, 132/2007, 56/2008, 
132/2008, 88/2009 и 16/2010), во Списокот на ортопед-
ски помагала кој е составен дел на овој правилник, за 
ортопедските  слушни помагала  во делот на  батерии и 
приклучок кои  се наведени  под реден број 185Б И 
185В, во колоната за забелешка се додаваат зборовите:  
„освен за деца“.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
  Бр. 02-13703/3                        Управен одбор 

28 септември 2010 година   заменик на претседателот, 
       Скопје                            Ирфан Хоџа, с.р. 
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3032. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од 

Законот за здравственото осигурување („Службен вес-
ник  на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 
50/2010) Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
28.09.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА 
ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕ-
ЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќањето на лабо-
раториските испитувања во специјалистичко консулта-
тивната здравствена заштита по упат на избран лекар 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
137/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007, 158/2009 и 2/2010),  
одредбите од членот 8-а ќе се применуваат од 1.04.2011 
година.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
   Бр. 02-13703/14                       Управен одбор 

28 септември 2010 година   заменик на претседателот, 
       Скопје                            Ирфан Хоџа, с.р. 

 
 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
3033. 

Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 
став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/2007), дирек-
торот на Управата за ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО СО ПОТЕКЛО ОД МАДАГАСКАР 
 
1. Се забранува увоз во Република Македонија на 

производи од животинско потекло, со потекло од Ма-
дагаскар.  

2. Забраната за увоз од точка 1 на ова решение не се 
однесува на производи од риба, разладени, замрзнати, 
сместени во черупка, варени, приготвени или конзер-
вирани полжави од видот Helix pomatia Linné, Helix 
aspersa Muller, Helix lucorum и од видовите од фамили-
јата Achatinidae, како и животинско ѓубриво (гвано). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
  Бр. 11-4040/3 

3 ноември 2010 година                          Директор, 
    Скопје                            Дејан Рунтевски, с.р. 
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