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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3861. 
Врз основа на член 16 став (1) од Законот за на-

учно-истражувачката дејност („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 
24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата 
одржана на 26 ноември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВ-
НО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ 

 
Член 1 

Во Одлуката за основање на Институт за духовно и 
културно наследство на Албанците („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 45/07 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 132/19), во 
членот 3 точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „наследството на  Гонџе Бојаџиу – Мајка 
Тереза.“ 

 
Член 2 

Во член 4 став (2) по алинејата 9 се додава нова 
алинеја 10 која гласи: 

„- Оддел за наследство на Гонџе Бојаџиу – Мајка 
Тереза.“  

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-8624/1 Заменик на претседателот 

26 ноември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

                                               м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3862. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 
154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата одржана на 26 
ноември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО 
КУЛТУРНО ДОБРО „ВОДИЦИ ВО БИТУШЕ“ ЗА 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, 
ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Нематеријалното културно добро „Водици во Би-
туше“ (во понатамошниот текст: Водици во Битуше) се 
прогласува за културно наследство од особено зна-
чење, поткатегорија исклучително значење.  

„Водици во Битуше“ како комплексен вид на нема-
теријално културно добро припаѓа на групата народни 
обичаи и обреди, подгрупа обичаи од годишниот цик-
лус, тип на водици и на групата народна музика и 
танци, подгрупа народни танци, тип на обредни ора, 
поттип на женски поворки. Водици во Битуше припаѓа 
на божиќно-новогодишниот циклус зимски празнувања 
во кој фамилијарните „Кумства“ од селото, практику-

ваат бројни обредни дејствија, меѓу кои: „давање збор 
за земање крст“, „кревање обредни лебови“ пропратено 
со обредни песни, „зовење“ на обредната поворка кум-
старки, „правење софра“ за простување со старите ку-
мови, „испраќање и дочекување на ајазмото“, „обредна 
обиколка“ по куќите само кај членовите на кумствата, 
одење „по крсти“ за обредно фрлање на крстот како за-
едничко чествување на целата заедница, „кревање на 
кумството“ кое е централен настан што го изведуваат 
женските поворки – кумстарки во секое од кумствата, 
„обреден ручек“ за сите членови на кумствата, одење 
„на бак’рда“ „с’ поклон“ и на „именден“.  

Автентичноста е изразена преку висок степен на 
присутност на изворното негување на верувањата, 
сродството, традиционалните носии, обредните песни, 
ора и зачуваноста на обредните реквизити кои се ко-
ристат, пред сѐ литискиот крст во секое од кумствата.  

Со прогласување на „Водици во Битуше“ за култур-
но наследство од особено значење, поткатегорија ис-
клучително значење, се овозможува зачувување и 
афирмација на овој обредно обичаен комплекс од ка-
лендарскиот циклус како дел од зимските празнувања, 
во неговата автентична и интегрална форма која ја  не-
гува локалната заедница на селото Битуше. 

 
Член 2 

За „Водици во Битуше“ се утврдува режим на заш-
тита од прв степен, со следните мерки на заштита: 

- обезбедување на одржливост на доброто преку 
поддршка и поттикнување на носителите за изработка 
на традиционалната обредна храна и други обредни 
реквизити со автентични симболички мотиви; 

- пренос на знаењата и верувањата за празнувањето 
на Водици, како и пренос на вештините за пеење и иг-
рање на обредните песни  и ора кои се дел од изведбе-
ните активности; 

- популаризација на доброто преку пишаните и 
електронски медиуми;  

- изработка на соодветни дата бази, веб-страници и 
портали, а особено изработка на документарни филмо-
ви на теми поврзани со заштитеното добро и 

- запознавање на помладите генерации со особенос-
тите на доброто преку нивно вклучување во изведбата 
и презентирањето на истото. 

 
Член 3 

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа од-
лука, за „Водици во Битуше“ се утврдуваат и следните 
дополнителни мерки на заштита:  

- продолжување на истражувањата на доброто со 
соодветно документирање во   сите видови и начини на 
современо бележење, како и стручно и научно вредну-
вање и 

- обезбедување достапност на информации за доб-
рото до јавноста, преку негова соодветна презентација 
и популаризација на научно популарно ниво. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-8858/1 Заменик на претседателот 

26 ноември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3863. 

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став 1 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Северна Македонија 

на седницата одржана на ден 28.11.2019 година, утврди  

 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА 

П Р А В И Л Н И К
1
 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Со Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за одобрување на приватна понуда на хартии од 

вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се уре-

дува формата и содржината на барањето за одобрување 

на приватна понуда на хартии од вредност (во ната-

мошниот текст: Барање). 

 

Член 2 

(1) Барањето е документ од издавачот на хартии од 

вредност во кој се наведуваат податоци за издавачот; 

податоци за лицата во надзорниот одбор, управниот 

одбор, односно одборот на директори; податоци за 

претходно издадените хартии од вредност на издавачот 

и податоци за емисијата на хартии до вредност. 

(2) Барањето задолжително содржи изјава од ли-

цето/лицата кое/кои го застапува/ат издавачот дадена 

под целосна морална, материјална и кривична одговор-

ност, дека емисијата е во согласност со закон и актите 

на друштвото, податоците наведени во барањето се ве-

родостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен 

и вистински приказ на работењето на друштвото. 

                            
1 Во пречистениот текст на Правилникот за формата и содржина-
та на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност се содржани Правилникот за формата и содржината на 
барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вред-
ност (Службен весник на РМ број 6/2007), Правилникот за изме-
нување и дополнување на правилникот за формата и содржината 
на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 88/2007), Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 4/2012),  Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 84/2014), Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 28/2016), Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 182/2016), Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 192/2019) и Правилникот 
за изменување и дополнување на правилникот за формата и сод-
ржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хар-
тии од вредност (Службен весник на РМ број 236/2019). 

(3) Барањето и документацијата што ја изготвува 

подносителот на барањето може до Комисијата за хар-

тии од вредност на Република Македонија да се подне-

се во електронска форма потпишано со квалификуван 

дигитален сертификат. 

(4) Барањето и документацијата што ја доставува 

подносителот на барањето до Комисијата за хартии од 

вредност, се доставува и во електронска форма на 

CD/DVD медиум во PDF формат, освен доколку се дос-

тавуваат во електронска форма согласно став (3) од 

овој член. 

 

Член 3 

(1) Барањето ги содржи податоците пропишани со 

образецот Б-ПП “Барање за одобрување на приватна 

понуда на хартии од вредност” кој е составен дел на 

овој Правилник. 

(2) Образецот треба да е испишан електронски, 

уредно, читливо, без корекции, да е потврден со печат 

на издавачот и потпишан на секоја страница од ли-

цето/лицата што го застапува/ат издавачот. Образецот 

задолжително ги содржи сите пропишани податоци. 

Доколку образецот се поднесува во електронска форма 

потпишан со квалификуван дигитален сертификат, не е 

потребно да содржи печат на издавачот. 

(3) Во прилог кон образецот, до Комисијата за хар-

тии од вредност издавачот задолжително ја доставува и 

документацијата пропишана со член 27 став (1) од За-

конот за хартии од вредност, податоци за постапката за 

донесувањето на актот за издавање на хартиите од 

вредност пропишани со Образецот И-ЗТД1 „Изјава за 

постапката за донесување на актот за издавање на хар-

тиите од вредност во случај на зголемување на основ-

ната главнина“ и Образецот И-ЗТД2 „Изјава за поста-

пката за донесување на актот за издавање на хартиите 

од вредност во случај на зголемување на основната 

главнина со одобрен капитал“ кои се составен дел на 

овој Правилник и доказ за платен надомест за разгле-

дување и одлучување по барањето за издавање хартии 

од вредност согласно Тарифникот за содржината и ви-

сината на одделни надоместоци што ги наплатува Ко-

мисијата за хартии од вредност. 

(4) Доколку хартиите од вредност наместо со па-

рични уплати се стекнуваат по други основи, во прилог 

кон барањето се доставува и документот согласно кој 

се стекнуваат хартиите од вредност. На пример:  при 

внесување непаричен влог во друштвото - се доставува 

проценка на истиот изготвена согласно закон; доколку 

се издаваат акции во постапка на присоединување - се 

доставува Спогодбата за присоединување; доколку се 

исплатува дивиденда во акции - се доставува Одлуката 

за распоред на финансискиот резултат и дивидендниот 

календар, итн. 

(5) Во случај на приватна понуда за запишување и 

уплаќање на хартии од вредност, која е упатена на не 

повеќе од 20 лица кои не се акционери во акционерско-

то друштво и кои не се поврзани лица со акционерите 
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во акционерското друштво, а кои се поединечно име-

нувани во актот за издавање на хартии од вредност, во 

прилог кон Барањето издавачот доставува и: 

- изјави од лицата на кои е упатена приватната по-

нуда дадени под целосна морална, материјална, и кри-

вична одговорност и заверени кај нотар дека лицето на 

кое е упатена приватната понуда, вклучувајќи ги и ли-

цата деловно, управувачки или капитално поврзани 

или се во сродство со него/неа, не поседува акции во 

друштвото кое врши приватна понуда на хартии од 

вредност  на денот на донесување на одлуката за еми-

сија на акции, како и на денот на поднесување на бара-

њето до Комисијата за хартии од вредност и нема да 

стекнува акции во истото друштво до денот на одлучу-

вање по барањето од страна на Комисијата за хартии 

од вредност; 

(6) Во случај кога приватната понуда е наменета за 

институционален инвеститор, во прилог кон Барањето 

издавачот доставува соодветен доказ дека познатиот 

купувач на кого е наменета приватна понуда е институ-

ционален инвеститор согласно член 2, точка 15 од За-

конот за хартии од вредност, односно дека е банка, 

осигурително друштво, отворен и затворен инвести-

циски фонд или пензиски фонд и друштво за управува-

ње со отворен и затворен инвестициски или пензиски 

фонд, централни банки, национални влади и органи на 

локална самоуправа, Меѓународниот монетарен фонд, 

ЕБРД, ЕИБ и финансиско холдинг друштво односно, 

друштво, чии подружници се финансиски институции 

од групата на институционални инвеститори во смисла 

на член 2 став 1 точка 15 од Законот за хартии од вред-

ност, кои учествуваат во вкупната актива на друштвото 

со најмалку 70%. 

(7) При приватна понуда за запишување и уплаќање 

на хартии од вредност во случај на заем што се тран-

сформира во влог во друштвото во постапка на зголе-

мување на основната главнина на друштвото кога зае-

мот е даден од страна на единствениот акционер на 

друштвото, до Комисијата се доставуваат следните до-

кументи:  

- договор за заем даден исклучиво од единственти-

от акционер на издавачот; 

- договор за трансформација на заем во влог во 

друштвото во постапка на зголемување на основната 

главнина; 

- одлука за трансформација на заем во влог во 

друштвото во постапката за зголемување на основната 

главнина на друштвото; 

- извештај од овластен проценител за проценка на 

заемот што се транформира во влог во друштвото во 

постапката на зголемување на основната главнина; 

- изјава од одговорното лице на издавачот заверена 

кај нотар која ги содржи податоците пропишани со 

Образецот И-ОЛ-И „Изјава од одговорното лице на из-

давачот“ кој е составен дел на овој правилник; 

- изјава од единствениот акционер на издавачот за-

верена кај нотар која ги содржи податоците пропишани 

со Образецот И-ОЛ-ЕАИ „Изјава од одговорното лице 

на единствениот акционер на издавачот„ – за правно 

лице односно со Образецот И-ФЛ-ЕАИ „Изјава од 

единствениот акционер на издавачот – физичко лице„ – 

за физичко лице. 

(8) При издавање на обезбедени обврзници по пат 

на приватна понуда, до Комисијата се доставуваат 

следните документи:  

− Договор за застапување склучен меѓу издавачот 

на обезбедените обврзници и заедничкиот застапник; 

− Договор за залог на недвижниот имот што служи 

како обезбедување склучен меѓу издавачот на обезбе-

дените обврзници и заедничкиот застапник; 

−  Доказ за упис на залогот на недвижниот имот во со-

одветниот регистар согласно Законот за договорен залог;  

− Извештај од овластен проценител за вредноста на 

недвижниот имот што служи како обезбедување.  

 

Член 4 

(1) Врз основа на податоците и документите од 

член 3 од овој Правилник,  Комисијата одлучува по Ба-

рањето, односно во рок од 15 дена донесува решение 

со кое го одобрува или одбива барањето за приватна 

понуда, сметано од денот на доставување на барањето.  

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неу-

редно или барање со формално правни недостатоци, 

Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 

потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 

предупреди за последиците од непостапувањето. До-

колку подносителот не ја дополни документацијата и 

не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе 

се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а 

Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре поста-

пката поведена по истото.  

 

Член 5 

Со влегувањето во сила на Правилникот за формата 

и содржината на барањето за одобрување на приватна 

понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ 

број 6/2007) престанува да важи Правилникот за сод-

ржината на барањето за одобрение за издавање хартии 

од вредност, по видови издавачи бр. 09-165/1 од 

21.02.2001 година (Службен весник на Република Ма-

кедонија бр.16/2001). 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

Број 01-1293/1     Комисија за хартии од вредност 

28 ноември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 



2 декември 2019  Бр. 247 - Стр. 5 

 
 



 Стр. 6 - Бр. 247                                                                                   2 декември 2019 
 



2 декември 2019  Бр. 247 - Стр. 7 

 
 



 Стр. 8 - Бр. 247                                                                                   2 декември 2019 
 

 
 
 



2 декември 2019  Бр. 247 - Стр. 9 

 
 



 Стр. 10 - Бр. 247                                                                                   2 декември 2019 
 



2 декември 2019  Бр. 247 - Стр. 11 

 
 



 Стр. 12 - Бр. 247                                                                                   2 декември 2019 
 



2 декември 2019  Бр. 247 - Стр. 13 

 
 



 Стр. 14 - Бр. 247                                                                                   2 декември 2019 
 



2 декември 2019  Бр. 247 - Стр. 15 

 
 



 Стр. 16 - Бр. 247                                                                                   2 декември 2019 
 



2 декември 2019  Бр. 247 - Стр. 17 

 
 



 Стр. 18 - Бр. 247                                                                                   2 декември 2019 
 



2 декември 2019  Бр. 247 - Стр. 19 

 
 



 Стр. 20 - Бр. 247                                                                                   2 декември 2019 
 

3864. 

Врз основа на член 190 и член 14 став 1 точка ж) од 

Законот за хартии од вредност (“Службен весник на 

РМ” бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008, бр.57/2010, 

бр.135/2011, бр.13/2013, бр.188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Северна Македонија 

на седницата одржана на ден 28.11.2019 година, утврди  
 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА 

П Р А В И Л Н И К
1
 

ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДА-

ВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕ-

СУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЈАВНА  

ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со Правилникот за документите што ги доставува 

издавачот на хартии од вредност при поднесување на 

барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од 

вредност (во понатамошниот текст: овој Правилник) се 

определуваат документите што ги доставува издавачот 

за хартиите од вредност при поднесување на барањето 

за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност. 

    

Документација кон барањето за одобрение 

 

Член 2 

Кон барањето за одобрение на јавна понуда на хар-

тии од вредност (во понатамошниот текст: барање за 

одобрение) издавачот на хартиите од вредност (во по-

натамошниот текст: издавачот) ја приложува докумен-

тацијата пропишана со член 14 од Законот за хартии од 

вредност и документацијата пропишана со овој Пра-

вилник, како и со друг подзаконски акт на Комисијата 

за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Коми-

сија).  

                            
1 Во пречистениот текст на Правилникот за документите што 

ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување 
на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност  
се содржани Правилникот за документите што ги доставува изда-
вачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за 
одобрение на јавна понуда на хартии од вредност  (Службен вес-
ник на РМ број 28/2008), Правилникот за изменување и дополну-
вање на Правилникот за за документите што ги доставува издава-
чот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одоб-
рение на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на 
РМ број 171/2013), Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за за документите што ги доставува издавачот на 
хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение 
на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ 
број 64/2015), Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за за документите што ги доставува издавачот на 
хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение 
на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ 
број 182/2016), Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за за документите што ги доставува издавачот на 
хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение 
на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ 
број 40/2019) и Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за за документите што ги доставува издавачот на 
хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение 
на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ 
број 236/2019).    

Член 3 

(1) При поднесување на барање за одобрение за из-

давање на хартии од вредност по пат на јавна понуда, 

издавачот до Комисијата ги доставува следните доку-

менти: 

1. Акт за издавање на хартиите од вредност; 

2. Проспект за запишување и уплата на хартиите 

од вредност; 

3. Покана за запишување и уплата на хартиите од 

вредност; 

4. Статут на друштвото; 

5. Трговска регистрација; 

- Решение за упис во судскиот/трговскиот регис-

тар/ друг надлежен регистар; 

- Извод од регистрацијата на издавачот од регис-

тарот кој ја одразува последната фактичка состојба 

(потврда за правното лице - тековна состојба) не по-

стар од седум дена од денот на поднесување на бара-

њето; и 

6. Ревидираните финансиски извештаи за прет-

ходните три години изготвени согласно Меѓународни-

те сметководствени стандарди и Меѓунардоните стан-

дарди за финансиско известување; 

- биланс на состојба 

- биланс на успех 

- извештај за промени на главнината 

- извештај за паричните текови 

- сметководствени политики и објаснувачки бе-

лешки. 

Доколку издавачот изготвува сопствени и консоли-

дирани годишни финансиски извештаи, до Комисијата 

ги доставува ревидираните консолидирани годишни 

финансиски извештаи, а сопствените ревидирани фи-

нансиски извештаи ги доставува до Комисијата докол-

ку иситите се содржани во проспектот.  

7. Извештај од овластен ревизор за последните три 

години со независно ревизорско мислење за последни-

те три години изготвено согласно Меѓународните стан-

дарди за ревизија; 

8. Квартални или полугодишни финансиски из-

вештаи, во случаите кога: 

- проспектот е од датум по завршување на девет 

месеци од датумот на последните годишни финансиски 

извештаи кои биле ревидирани, при што потребно е да 

се однесуваат најмалку на периодот од првото полуго-

дие на финансиската година или 

- издавачот објавил квартални или полугодишни 

финансиски извештаи од датумот на неговите послед-

ни ревидирани финансиски извештаи.   

9. Извештај од овластен ревизор на кварталните 

или полугодишните финансиски извештаи доколку ис-

тите се ревидирани; 

10. Изјава од раководно лице назначено од издава-

чот како одговорно лице за содржината на Проспектот 

и дека: 

- емисијата е во согласност со Законот за хартии 

од вредност и со актот за издавање; 
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- податоците наведени во барањето за одобрение 

се вистинити и точни; 

- податоците содржани во Проспектот се висти-

нити и точни и дека во Проспектот не е пропуштена 

ниедна ценовно чувствителна информација, освен це-

новно чувствителните информации чие необјавување е 

одобрено од Комисијата; 

11. Податоци за издадените хартии од вредност сог-

ласно Правилникот за формата и содржината на пода-

тоците за издадените хартии од вредност; 

12. Одлука за зголемување на основната главнина 

на друштвото, а ако постојат повеќе родови акции и од-

луката за согласност за зголемувањето на основаната 

главнина на друштвото од акционерите од секој род ак-

ции, во случај кога барањето за одобрение се однесува 

на издавање акции; 

12а. Податоци за постапката за донесувањето на ак-

тот за издавање на хартиите од вредност согласно 

Образец И-ЗТД1 од Прилог 1 и Образец    И-ЗТД2 од 

Прилог 2 на овој Правилник; 

13. Решение од надлежен орган за издавање дозво-

ла за работа, односно дозвола за основање, во случај 

кога како издавач се јавува банка, штедилница, осигу-

рително друштво или друго правно лице за кое со за-

кон е утврдена обврска за добивање дозвола за работа 

односно основање;  

14. Согласност, одобрение односно дозвола од друг 

надлежен орган  за издавање на хартии од вредност ако 

со закон е предвидено дека за издавање на хартии од 

вредност на издавачот му е потребно таква согласност, 

одобрение односно дозвола; 

15. Одлука на Собранието на акционери на друш-

твото за усвојување на финансиските извештаи за по-

следните 3 години; 

16. Одлука на Собранието на акционери на друш-

твото за распоред на финансискиот резултат за послед-

ните 3 години; 

17. Потврда од носителот на платниот промет за 

состојбата на жиро сметката на друштвото за послед-

ните 60 дена до денот на поднесување на барањето; 

18. Одлуката за стекнување на сопствени акции, во 

случај на продажба на сопствени акции по пат на јавна 

понуда; 

19. Договор помеѓу издавачот и овластеното правно 

лице за вршење услуги со хартии од вредност, чиј 

предмет на регулирање е вршењето, за сметка на изда-

вачот, трансакции и активности потребни за успешна 

јавна понуда на хартии од вредност, доколку издавачот 

склучил таков договор; 

20. 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. Доколку издавачот, е овластено прав-

но лице – членка на овластена берза и овластен депози-

тар, и се застапува самиот во постапката на запишува-

ње преку берза, потребно е да достави соодветен акт за 

тоа; 

21. Договор со овластена берза преку која ќе се 

врши запишувањето на јавно понудените хартии од 

вредност; 

22. Договор со овластен депозитар каде се регис-

трирани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој 

ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии 

од вредност; 

23. Примерок од писмената изјава за запишување и 

уплата на хартиите од вредност преку берза; 

24. Доказ дека е отворена сметка во банка со посеб-

на намена примање на паричните средства во текот на 

постапката на запишување на јавно понудените хартии 

од вредност; 

25. Доколку во проспектот се вклучени предвидува-

њата, прогнозите односно проценките на профитот, до 

Комисијата се доставува  Извештај изготвен од незави-

сен овластен ревизор со мислењето на за предвидува-

њата, прогнозите односно проценките на профитот; 

26. Доколку во проспектот се вклучени проценки и 

извештаи подготвени од страна на експерт, до Комиси-

јата се доставуваат соодветните проценки односно из-

вештаи  и 

27. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за 

разгледување и одлучување по барањето за одобрение 

за издавање на хартиии од вредност.  

27а. Доколку барањето се однесува на одобрување 

на инцијална јавна понуда согласно член 12 став (2) од 

Законот за хартии од вредност, издавачот нема обврска 

до Комисијата да достави доказ за уплата на пропиша-

ниот надоместок за разгледување и одлучување по ба-

рањето за одобрение за издавање на хартии од вред-

ност.
2
 

(2) Доколку издавач на хартии од вредност е едини-

ца на локална самоуправа, при поднесување на барање 

за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат 

на јавна понуда, единицата на локална самоуправа до 

Комисијата ги доставува следните документи: 

1. Акт за издавање на хартиите од вредност; 

2. Проспект за запишување и уплата на хартиите 

од вредност; 

3. Покана за запишување и уплата на хартиите од 

вредност; 

4. Статут на единицата на локална самоуправа; 

5. Регистрација на единицата на локална самоуп-

рава; 

- Решение за упис во судскиот/трговскиот регис-

тар/ друг надлежен регистар и 

                            
2
 Согласно член 3 од Правилникот за изменување и дополну-

вање на Правилникот за документите што ги доставува издавачот 
на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобре-
ние за јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на 
РСМ бр.40/2019), оваа одредба важи до 31.12.2019 година. 



 Стр. 22 - Бр. 247                                                                                   2 декември 2019 
 

- Извод од регистрацијата на издавачот од регис-

тарот кој ја одразува последната фактичка состојба 

(потврда за правното лице - тековна состојба) не по-

стар од седум дена од денот на поднесување на бара-

њето; 

6. Буџет на единицата на локална самоуправа за 

годината во која се издаваат хартиите од вредност; 

7. Годишен извештај на единицата на локална са-

моуправа усвоен од советот на единицата за последни-

те две години; 

8. Последниот квартален извештај на единицата на 

локална самоуправа доставен до Министерството за 

финансии и усвоен од Советот на единицата, а доколку 

не е усвоен, причините за неусвојувањето; 

9. Извештај на овластениот државен ревизор за из-

вршена државна ревизија на единицата на локална са-

моуправа, доколку во последните две години е изврше-

на државна ревизија; 

10. Извештај од овластен ревизор за извршена реви-

зија на финансиските извештаи на единицата на локал-

на самоуправа, доколку во последните две години е из-

вршена независна ревизија; 

11. Извештај за оценка на кредитната способност на 

единицата на локална самоуправа или нејзините долж-

нички хартии од вредност од страна на Агенција или 

друга институција надлежна за рејтинг, доколку е из-

готвена таква оценка; 

12. Изјава од раководно лице назначено од едини-

цата на локална самоуправа како одговорно лице за 

содржината на Проспектот и дека 

- емисијата е во согласност со Законот за хартии 

од вредност и со актот за издавање; 

- податоците наведени во барањето за одобрение 

се вистинити и точни; 

- податоците содржани во Проспектот се висти-

нити и точни и дека во Проспектот не е пропуштена 

ниедна ценовно чувствителна информација, освен це-

новно чувствителните информации чие необјавување е 

одобрено од Комисијата; 

13. Податоци за издадените хартии од вредност сог-

ласно Правилникот за формата и содржината на пода-

тоците за издадените хартии од вредност, доколку из-

давачот претходно има издадено хартии од вредност; 

14. Согласност, одобрение односно дозвола од друг 

надлежен орган  за издавање на хартии од вредност ако 

со закон е предвидено дека за издавање на хартии од 

вредност на единицата за локална самоуправа и е пот-

ребно таква согласност, одобрение односно дозвола; 

15. Одлука на Советот на единицата на локална са-

моуправа за извршување на буџетот за годината во која 

се издаваат хартиите од вредност; 

16. Одлука на Советот на единицата на локална са-

моуправа за усвојување на годишната сметка и годиш-

ниот извештај за последните две години; 

17. Потврда од носителот на платниот промет за 

состојбата на сметката на единицата на локална само-

управа за последните 60 дена до денот на поднесување 

на барањето; 

18. Договор помеѓу единицата на локална самоуп-

рава и овластеното правно лице за вршење услуги со 

хартии од вредност, чиј предмет на регулирање е врше-

њето, за сметка на издавачот, трансакции и активности 

потребни за успешна јавна понуда на хартии од вред-

ност, доколку издавачот склучил таков договор; 

19. 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; 

20. Договор со овластена берза преку која ќе се 

врши запишувањето на јавно понудените хартии од 

вредност; 

21. Договор со овластен депозитар каде се регис-

трирани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој 

ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии 

од вредност; 

22. Примерок од писмената изјава за запишување и 

уплата на хартиите од вредност преку берза; 

23. Доказ дека е отворена сметка во банка со посеб-

на намена примање на паричните средства во текот на 

постапката на запишување на јавно понудените хартии 

од вредност; 

24. Доколку во проспектот се вклучени проценки и 

извештаи подготвени од страна на експерт, до Комиси-

јата се доставуваат соодветните проценки односно из-

вештаи  и 

25. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за 

разгледување и одлучување по барањето за одобрение 

за издавање на хартиии од вредност.  

25а. Доколку барањето се однесува на одобрување 

на инцијална (првата) јавна понуда на обврзници, изда-

вачот нема обврска до Комисијата да достави доказ за 
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уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и 

одлучување по барањето за одобрение за издавање на 

хартии од вредност.
3
 

(3) Доколку исполнувањето на обврските од харти-

ите од вредност е гарантирано од едно или повеќе лица 

односно во случај кога јавната понуда на хартии од 

вредност има гарант до Комисијата се доставува и 

следната документација за гарантот: 

1. Договор помеѓу издавачот и гарантот чиј пред-

мет на регулирање е намирувањето на обврските од 

хартиите од вредност од страна на гарантот и начинот 

на кој ќе бидат сервисирани гарантираните плаќања;  

2. Решение за упис на гарантот во судскиот/тргов-

скиот регистар или друг надлежен регистар; 

3. Извод од регистрацијата на гарантот од региста-

рот кој ја одразува последната фактичка состојба (пот-

врда за правното лице - тековна состојба) не постар од 

7 дена од поднесување на барањето; 

4. Ревидираните финансиски извештаи за претход-

ните три години изготвени согласно Меѓународните 

сметководствени стандарди и Меѓунардоните стандар-

ди за финансиско известување; 

- биланс на состојба 

- биланс на успех 

- извештај за промени на главнината 

- извештај за паричните текови 

- сметководствени политики и објаснувачки бе-

лешки. 

Доколку издавачот изготвува сопствени и консоли-

дирани годишни финансиски извештаи, до Комисијата 

ги доставува ревидираните консолидирани годишни 

финансиски извештаи, а сопствените ревидирани фи-

нансиски извештаи ги доставува до Комисијата докол-

ку иситите ги објавил во проспектот.  

5. Извештај од овластен ревизор за последните три 

години со независно ревизорско мислење за последни-

те три години изготвено согласно Меѓународните стан-

дарди за ревизија.  

(4) Документацијата од став 1 точка 5, став 2 точка 

5 и став 3 точка 3 од овој член, Комисијата за прибаву-

ва по службена должност, заради што издавачот дава 

изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и 

за негова сметка да ги користи доставените податоци 

во постапката за прибавување на потребните докази од 

други институции по службена должност. 

                            
3
 Согласно член 3 од Правилникот за изменување и дополну-

вање на Правилникот за документите што ги доставува издавачот 
на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобре-
ние за јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на 
РСМ бр.40/2019), оваа одредба важи до 31.12.2019 година. 

(5) Документите кои издавачот ги доставува заедно со 

барањето за одобрение до Комисијата за хартии од вред-

ност, се доставуваат во оригинал или нотарски заверен 

препис, на службениот јазик во Република Македонија 

односно на македонски јазик и неговото кирилско писмо. 

(6) Барањето за одобрение и документите од став 

(1), став (2) и став (3) од овој член, издавачот може да 

ги достави до Комисијата и во електронска форма пот-

пишани со квалификуван дигитален сертификат. 

(7) Барањето за одобрение и документите од став 

(1), став (2) и став (3) од овој член, издавачот на харти-

ите од вреднот ги доставува до Комисијата за хартии 

од вредност и во електронска форма на CD/DVD меди-

ум во PDF формат, освен доколку се доставуваат во 

електронска форма согласно став (6) од овој член. 

(8) За одлучување по поднесеното барање, Комиси-

јата може да побара прецизирање на веќе доставената 

документација, доставување на дополнителна докумен-

тација, а може да ја користи и документацијата со која 

располага Комисијата. 

 

Член 4 

Во случај кога барањето за одобрение се однесува 

на издавање на хартии од вредност од трета или наредни 

емисии на хартии од вредност, документите за издавачот 

од член 3 став 1 точка 4, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник не се 

доставуваат доколку Комисијата располага со истите, ос-

вен во случај на настанати измени на актите. 

 

Завршни одредби 

 

Член 5 

Со влегувањето во сила на овој правилник прастанува 

да важи Правилникот за документите што ги доставува 

издавачот за хартиите од вредност при поднесување на 

барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ бр. 16/2001 и бр. 47/04).  

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

        Бр. 01-1294/1   Комисија за хартии од вредност 

28 ноември  2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3865. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 

и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник 

на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ 

бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на 

највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-

ривати и горива за транспорт („Службен весник на 

РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид 

Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 

32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ 

бр.108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот 

на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 

44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 

и 124/2019), Законот за животната средина („Службен 

весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начи-

нот на утврдување, пресметување и уплатување на на-

доместокот за задолжителни резерви на нафта и нафте-

ни деривати што се плаќаат при увоз и/или производ-

ство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ 

бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергети-

ка и водни услуги на Република Северна Македонија, 

на седницата одржана на 2.12.2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените  

и горива за транспорт, изнесуваат: 

 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 68,50 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 70,50 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 61,50 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 50,50 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС -   33,186 (денари/килограм) 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 

согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 

 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

-    28,710 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС – 98 

-      30,480 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

-     30,359 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

-     29,910 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 26,233 (денари/килограм) 

 

Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е  надоместок за 

трошоци за работење преку склад и трговска маржа, 

кој за Еуросупер БС-95,  Еуросупер БС-98  и за Екстра 

лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,600 денари/литар, за Еу-

родизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,559 денари/литар, 

додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 

1,00 денар/килограм. 
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Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 

НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 

од склад до бензински станици во износ од  0,75  де-

нари/литар за сите нафтени деривати. 

 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука содржан е надоместокот за 

финансирање на активностите во областа на животната 

средина кои согласно Законот за животната средина го 

плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,050 (денари/килограм) 

 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

-     0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,740 (денари/килограм) 

 

Член 7 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 22,021 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 21,946 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 15,121 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

-  6,197 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 3.12.2019 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-3632/1  

2 декември 2019 година Заменик претседател, 

Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 

 

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 

3866. 

Врз основа на член 32 став (9) од Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот совет 

донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРОЦЕНКАТА НА РИЗИКОТ, 

КАКО И ЗАЧЕСТЕНОСТА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО 

НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВРЗ ОСНОВА НА  

ПРОЦЕНКАТА НА РИЗИК 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваателементите на 

проценката на ризикот,како  и зачестеноста на спрове-

дувањето на инспекциски надзор врз основа на процен-

ката на ризик. 

 

Член 2 

(1) Под ризик, во смисла на овој правилник се под-

разбиракомбинација на тежината на штетните послед-

ици, врз заштитените добра, правата и интересите, жи-
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вотната средина издравјето на луѓето,кои може да се 

случат како последица од работата на субјектот на над-

зор, и веројатноста за случување на тие последици. 

(2) Под штетна последица во смисла на овој пра-

вилник се подразбираповреда или загрозување на заш-

титените добра, правата и интересите, животната сре-

дина и здравјето на луѓето,и може да се состои од:  

- уништување на некое добро или ограничување, 

односно спречување на остварување на право или ин-

терес, 

- оштетување на некое добро или ограничување, на-

рушување, односно сметање при остварување на некое 

право или интерес или 

- создавање, односно зголемување  на можноста не-

кое добро, право или интерес да бидат повредени, од-

носно уништени или оштетени.  

 

Член 3 

(1) Проценката на ризиксе прави во текот на под-

готвувањето на годишниот план за работа на инспек-

циската служба и претставува основа за планирање на 

зачестеноста на спроведувањето на инспекциски над-

зори,утврдувајќи гистепените на ризици според кои се 

определуваат инспекциските активности, економските 

дејности и бројот на субјекти на надзор над кои ќе се 

врши инспекциски надзор во текот на годината, како и 

ангажманот и работата на инспекторот, потребното 

време и другите ресурси потребни за вршење на 

инспекцискиот надзор.  

(2) Проценката на ризикво одредена област на 

инспекциски надзор се однесува насите објекти и под-

ружници во кои субјектот на надзорја врши својата деј-

ност. 

 

Член 4 

(1) Елементи за проценка на ризик се: 

- тежината на штетните последици, и 

- веројатноста за случување на штетните послед-

ици. 

(2) Тежината на штетните последици се проценува 

врз основа на следните специфични елементи: 

- природата на штетните последици која произлегу-

ва од видот на дејноста на субјектот на надзор односно 

активностите кои ги презема или овластувањата кои ги 

врши во рамките на своето работење, односно од ка-

рактеристиките на производите, материите и другите 

предмети, односно услугите, кои субјектот ги става на 

пазарот односно ги дава, и 

- обемот на штетните последицикој произлегува од 

опфатот на корисници на производотодносно услугата 

која се дава од страна на субјектот на надзор, односно 

круг на лица кои остваруваат одредени права кај суб-

јектот на надзор или во врска со субјектот на надзор 

односно,круг на лица кои се изложени на природата на 

штетните последици. 

(3) Веројатноста за случување на штетни последици 

се проценува врз основа на следните специфични еле-

менти: 

- претходната работа и постапување на субјектот на 

инспекциски надзор, вклучувајќи ја и последната ут-

врдена состојба на законитост и безбедност во негово-

то работење и постапување, 

- стандарди и другите стандардизациски документи 

кои ја сочинуваат националната стандардизација, како 

и правилата на добра практика кои ги применува суб-

јектот на инспекциски надзор, 

- системите за управување и внатрешен надзор на 

работењето на субјектот на инспекциски надзор, 

- состојбата во областа во која се врши дејноста и 

предвидувањата за идните движења во таа област, и 

- внатрешните и надворешните стручни, технички, 

технолошки и финансиски капацитети на субјектот на 

инспекциски надзор. 

 

Член 5 

(1) Зачестеноста на спроведувањето на редовните 

инспекциските надзори кај одреден субјект на надзор, 

зависи од утврдениот степен на ризик и тоа: 

- при висок степен на ризикнајмалку еденинспек-

циски надзор годишно, 

- при среден степен на ризикнајмалку еденинспек-

циски надзор во две години и 

- при низок степен на ризикнајмалку еден инспек-

циски надзор во три години.  

(2) Степенот на ризик од став (1) на овој член,се ут-

врдува врз основа на матрица на ризици 3х3, на чија 

хоризонтална оска се нанесуваат вредностите за степе-
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нот на тежината на штетните последици, а на вертикал-

ната оска се нанесуваат вредностите за степенот на ве-

ројатноста за случување на штетните последици. 

(3) Матрицата на ризици 3х3 од став (2) на овој 

член, е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој 

правилник, и ја опфаќа секоја комбинација од трите 

степени на тежина на штетните последици и веројат-

носта за случување на штетни последици. 

(4) Вредностите на специфичните елементиза про-

ценка на тежината на штетните последици од член 4 

став (2) од овој правилник, како и на специфичните 

елементи за проценка на веројатноста за случување на 

штетни последици од член 4 став (3) од овој правил-

ник, се искажуваат со бодови. На секој специфичен 

елемент за проценка на тежината на штетните послед-

ици и веројатноста за случување на штетни последици 

се определува одреден број на бодови во опсег од нај-

малиот до најголемиот вкупен број на бодови, сразмер-

но на нивното значење, така што за секој елемент се 

добива нумеричка вредност искажана во бодови.  

(5) Вкупната нумеричка вредност за тежината на 

штетните последици се добива со собирање на нуме-

ричките вредности (бодови) од секој поединечен спе-

цифичен елемент од член 4 став (2) од овој правилник.  

(6) Вкупната нумеричка вредност за веројатноста 

на настанувањето на штетни последици се добива со 

собирање на нумеричките вредности (бодови) од секој 

поединечен специфичен елемент од член 4 став (3) од 

овој правилник. 

(7) За потребите на матрицата 3х3, вкупните нуме-

рички вредности на тежината на штетните последици и 

веројатноста за случување на штетните последицисе 

сведуваат во опсег од 1 – 3, односно се утврдуваат како 

степени и изнесуваат: 

- 1 – низок, 

- 2 – среден и 

- 3 – висок. 

(8) Вредностана проценетиот степен на ризик се до-

бива со множење на нумеричките вредности на степе-

ните на тежината на штетните последици и веројатнос-

та за случување на штетни последици и може да изне-

сува: 

- 1 или 2 – низок степен на ризик, 

- 3 или 4 – среден степен на ризик и 

- 6 или 9 – висок степен на ризик. 

 

Член 6 

(1) Проценката на ризик технички се врши врз ос-

нова на податоците и информациите достапни во ин-

формацискиот систем за инспекциски надзор, со корис-

тење на соодветни софтверски алатки вградени во него.  

(2) Податоците и информациите во информациски-

от систем од став (1) на овој член, се прибираат при 

вршењето на инспекциски надзор, водењето на службе-

на евиденција, преку размена со регистрите и еви-

денциите кои се водат од страна на други државни ор-

гани и институции.  

 

Член 7 

При вршењето на проценката на ризикот за субјек-

тите на надзор кои се основани и започнале со вршење 

на дејност во тековната година, како и за субјекти кај 

кои во последните три години не е вршен инспекциски 

надзор или кои не поднеле извештај за самопроверка и 

исполнување на барањата од листата за проверка, се 

утврдувасреден степен на ризик, кој е подложен на 

промени, во зависност од понатамошното постапување 

на субјектот на надзор. 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува со денот на отпочнувањето на примената на Зако-

нот за инспекциски надзор („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 102/19). 

 

      Бр. 01-1036/1 Инспекциски совет 

29 ноември 2019 година Претседател, 

    Скопје м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска 
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