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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

5846. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, ШЕФ НА МИСИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА  

УНИЈА 
 

I 
Г. Андреј Лепавцов се поставува на должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија, Шеф на Мисијата на Република Македонија 
при Европската Унија, со седиште во Брисел. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 39 Претседател 

27 ноември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5847. 
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за здравствената 
заштита  („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 10/15), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПОЗИТРОНСКО-
ЕМИСИОНА ТОМОГРАФИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Јавна здравствена ус-

танова Универзитетски институт за позитронско - еми-
сиона томографија на Република Македонија („Служ 

  Стр. 
5867. Правилник изменување и дополну-

вање на правилникот за индикациите 
за остварување на право на ортопед-
ски и други помагала………………….. 34 

5868. Одлука за доделување на државна-
та награда "Св. Климент Охридски" 
во 2015  година за највисоко приз-
нание за долгогодишни остварува-
ња во областа на воспитанието, об-
разованието, културата,  уметноста,  
здравството, заштитата и унапреду-
вањето на човековата околина и во 
социјалната дејност од јавен ин-
терес на Република Македонија… 40 

 Огласен дел....................................... 1-40 
 

 
 
 
 
 

бен весник на Република Македонија“ бр.112/15), во 
членот 4, зборовите: „Емилија Белопета“ се заменуваат 
со зборовите: „Емилија Јаневиќ“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 24-11898/1 Претседател на Владата 

21 ноември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

5848. 
О Б Ј А В А 

 

Меморандумот за разбирање за соработка во здрав-

ството помеѓу Владата на Република Македонија и 

Владата на Државата Катар, склучен на 16 април 2013 

година, ратификуван од Собранието на Република Ма-

кедонија, објавен во „Службен весник на РМ“ број 

189/2013, ратификуван и во Државата Катар, во соглас-

ност со неговиот член 8, влезе во сила на 3 ноември 

2015 година, на денот на којшто се разменети Инстру-

ментите за ратификација преку потпишување на Про-

токол за размена на инструментите за ратификација на 

Меморандумот. 
 

 Министер 
17 ноември 2015 година за надворешни работи, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

5849. 
Врз основа на член 54 став (6) од Законот за спре-

чување на перење пари и финансирање на тероризам 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИС-
КИТЕ РАЗУЗНАВАЧИ, ВИДОВИТЕ НА ИЗВЕШ-
ТАИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-
ЦОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И ДРУГИТЕ ОБРАСЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот на оце-
нување на финансиските разузнавачи, видовите на из-
вештаи, формата и содржината на образецот за оцену-
вање на финансиските разузнавачи и другите обрасци. 

 
Член 2 

Оценувањето на работата на финансискиот разузна-
вач се врши со цел да се добие реална слика за струч-
носта, квалитетот, ефикасноста и ефективноста во из-
вршувањето на службените задачи, односно остварува-
ње на поставените работни цели. 

 
Член 3 

При оценувањето на резултатите од работата, се 
врши оценување на познавање и примена на пропи-
сите, практиките, протоколите и техниките од областа 
на финансиското разузнавање, остварување на работ-
ните цели, навремено извршување на работата, квали-
тетно извршување на работата и организирање на рабо-
тата. 

 
Член 4 

При оценувањето на личните квалитети, се врши 
оценување на: креативност, иницијативност и заинте-
ресираност за работа, способност за тимска работа, 
способност за работа под притисок, комуникациски 
вештини и совесност при извршувањето на работата. 

 
Член 5 

(1) Податоците добиени при оценувањето, се внесу-
ваат во образецот за оценување на финансискиот разуз-
навач во А4 формат на хартија во бела боја.  

(2) Образецот за оценување на финансискиот разуз-
навач содржи:  

- штембил на Управата за финансиско разузнавање 
(во понатамошниот текст: Управата);  

- основни податоци за финансискиот разузнавач 
(име и презиме, датум и место на раѓање, ЕМБГ, сте-
пен и вид на образование, назив на работно место, ра-
ботно искуство, датум од кога финансискиот разузна-
вач е на работното место за кое се оценува и период за 
кој се оценува);  

- податоци за работните цели, работните активнос-
ти и извршените работи на финансискиот разузнавач за 
периодот за кој се оценува (три најважни работни цели 
кои требало да ги постигне, шест најважни основни ра-
ботни активности и извршените работи);  

- други податоци (обука која ја посетувал, награди 
кои ги добил, дисциплински мерки кои му биле изрече-
ни и отсуствата кои ги имал);  

- податоци за оценката (оценување на финансискот 
разузнавач дадено во табела и  конечна оценка (нуме-
ричка и дескриптивна)); 

- коментари (на оценувачот и на оценуваниот);  
- потписи на оценувачот и оценуваниот и  
- место за печат на Управата. 
(3) Формата и содржината на образецот од став (2) 

на овој член се дадени во Прилог  кој е составен дел на 
овој правилник. 

  
Член 6 

Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „се 
истакнува“, кога работните задачи ги извршува профе-
сионално, стручно, пред планираниот рок, со висок 
квалитет и резултати од работењето, кои се над очеку-
вањата или кои не биле планирани. 

Член 7 
Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „за-

доволува“, кога работните задачи ги извршува профе-
сионално, ефикасно и според планираната динамика, 
со квалитети и резултати кои се очекувани. 

 
Член 8 

Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „де-
лумно задоволува“, кога работните задачи ги извршува 
делумно и не секогаш ефикасно и според планираната 
динамика, со квалитет и резултати кои се под очекува-
њата. 

 
Член 9 

Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „не 
задоволува“ кога работните задачи ги извршува огра-
ничено, нецелосно, непрофесионално и неефикасно, 
што доведува до нарушување на постигнувањето на 
Управата во целина, негативно влијае на колективот, 
покажува непочитување кон колегите и претпоставе-
ните. 

 
Член 10 

(1) Конечната оценка на финансискиот разузнавач 
се формира како средна оценка од поединечните оцен-
ки за постигнувањата во однос на секој од критериуми-
те опфатени во членовите 3 и 4 од овој правилник, ис-
кажани нумерички од 1 до 4. 

(2) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка 
„се истакнува“ доколку постигне просечна оценка од 
3,5 до 4,0. 

(3) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка 
„задоволува“ доколку постигне просечна оценка од 2,5 
до 3,5. 

(4) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка 
„делумно задоволува“ доколку постигне просечна 
оценка од 1,5 до 2,5. 

(5) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка 
„не задоволува“ доколку постигне просечна оценка под 
1,5. 

 
Член 11 

Оценувањето се врши на објективен и непристрас-
тен начин, без влијание и притисок од непосредно 
претпоставените раководни финансиски разузнавачи 
врз оценувачот. 

 
Член 12 

Оценувањето се врши како годишно - континуиран 
процес на вреднување на резултатите од работата и 
личните квалитети на оценуваниот. 

 
Член 13 

(1) Оценувачот во текот на периодот за оценување, 
постојано ја следи работата на финансискиот разузна-
вач и прибира податоци што се од суштествено значе-
ње за оценувањето. 

(2) Следењето и прибирањето на податоците под-
разбира проверка и евидентирање на квалитетот и 
квантитетот во остварувањето на работните задачи. 

(3) При следењето на работата, оценувачот постоја-
но го мотивира финансискиот разузнавач и му дава 
инструкции и совети за подобрување на работењето, 
му укажува на конкретни детали во работата, на поста-
пките што водат кон успешно работење и на недостато-
ците во неговото работење. 

                                                                      
Член 14 

(1) По завршеното оценување, Одделението за уп-
равување со човечки ресурси  подготвува и чува из-
вештај за резултатите од оценувањето, потпишан од 
директорот на Управата. 
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(2) Доколку настапат промени во оценките, како ре-
зултат на одлучувањето на Комисијата за преиспитува-
ње на оценката, Одделението за управување со човечки 
ресурси  го дополнува извештајот од став (1) на овој 
член. 

                                                                             
Член 15 

Податоците за оценување на финансиски разузна-
вач кој во тековната година за која се врши оценување-
то се вработил во друг орган или е распореден на друго 
работно место во Управата се внесуваат во Извештајот 
за оценување на финансиски разузнавач кој во тековна-
та година на оценувањето се вработил во друг орган 
или е распореден на друго работно место во Управата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 16 
Податоците за оценување на финансиски разузнавач од 

непосредно претпоставениот раководен финансиски разуз-
навач кој за периодот на оценувањето го променил работ-
ното место се внесуваат во Извештај за оценување на фи-
нансиски разузнавач од непосредно претпоставен раково-
ден финансиски разузнавач кој го променил работното мес-
то или му престанало вработувањето. 

                       
Член 17 

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

 
Бр. 02-17005/1  

11 ноември 2015 година Министер за финансии, 
Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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5850. 

Врз основа на член 45 став (2) од Законот за спре-

чување на перење на пари и финансирање на тероризам 

(„Службен весник на Република Македонија” број 

130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗ-

ДАВАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖ-

БЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 

УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање, одземање и користење на 

службената легитимација (во понатамошниот текст: ле-

гитимација) на вработените во Управата за финансиско 

разузнавање (во понатамошниот текст: Управата). 

 

Член 2 

(1) Легитимацијата на вработените во Управата е со 

правоаголна форма со димензии 75 х 105 мм, со кори-

ци изработени од природна кожа, во црна боја, а во 

внатрешниот дел има пластифицирана влошка. 

(2) На предната страна на корицата во горниот дел 

е вдлабнат грбот на Република Македонија, со висина 

26мм, а под него со златно - жолта боја, се напишани 

зборовите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, „МИНИС-

ТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ“, „Управа за финансиско 

разузнавање”. Во долниот дел на предната страна на 

корицата со златнo - жолта боја стои натпис „СЛУЖ-

БЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”. 

(3) На задната страна на корицата во долниот сре-

дишен дел со златно - жолто боја е вдлабнат амблемот 

на Управата. 

(4) На втората внатрешна страна од корицата во 

средишниот горен дел се наоѓа метална значка во фор-

ма на штит со амблемот на Управата со димензии од 60 

х 50 мм. 

(5) Пластифицираната влошка е бела и содржи: ре-

гистарски број на легитимацијата, натпис „Управа за 

финансиско разузнавање”, место за фотографија во бо-

ја со димензии 25 х 30 мм,  податоци за: името и прези-

мето на вработениот, место за потпис на директорот на 

Управата, датумот на издавање на легитимацијата и 

место за печат. 

(6) Формата и содржината на службената легитима-

ција од став 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е 

составен дел на овој правилник. 

Член 3 

Легитимациите се издаваат на лица кои се во редо-

вен работен однос во Управата.  

 

Член 4 

Легитимацијата се користи за да вработените во 

Управата се легитимираат пред извршувањето на свои-

те работи и задачи утврдени со одредбите од Законот 

за спречување на перење пари и финансирање на теро-

ризам.  

 

Член 5 

(1) Вработениот на кој ќе му престане работниот 

однос во Управата, ја враќа легитимацијата во Управа-

та и истата се поништува. 

(2) Вработениот кој ја изгубил легитимацијата или 

на друг начин ќе остане без неа, веднаш доставува 

писмено известување до директорот на Управата, наве-

дувајќи ги причините поради кои останал без легити-

мацијата.  

(3) Изгубената легитимација Управата ја огласува 

за неважечка во “Службен весник на Република Маке-

донија”. 

(4) Легитимацијата се заменува со нова и во случај 

на дотраеност, оштетување или промена на личните 

податоци на имателот.  

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 02-17006/1  

11 ноември 2015 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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5851. 
Врз основа на член 23 став (2) од  Законот за спре-

чување на перење пари и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРА-
НИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ БРОКЕРСКИ-
ТЕ КУЌИ И БАНКИТЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА  

СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на нумерираниот регистар што го водат бро-
керските куќи и банките со дозвола за работа со хартии 
од вредност. 

 
Член 2 

Нумерираниот регистар што го водат  брокерските 
куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вред-
ност (во понатамошниот текст: нумерираниот регис-
тар) се води на образец во А4 формат на хартија во бе-
ла боја.  

 
Член 3 

(1) Нумерираниот регистар ги содржи следните по-
датоци: 

- „Реден број”, се запишуваат трансакциите по хро-
нолошки редослед, почнувајќи од нумеричката едини-
ца „еден” па понатаму,  се до заклучување на региста-
рот со последната страна; 

- „Датум”, се запишува датумот кога е извршена 
трансакцијата; 

- „Име и презиме на клиент - физичко лице/ Назив 
на клиент – правно лице”, се запишува во оригинал од 
документот за идентификација, име и презиме кога 
клиентот е  физичко лице или се запишува назив на 
правното лице кога клиентот е правно лице; 

- „Датум и место на раѓање на клиент – физичко 
лице”, се запишува во оригинал од документот за иден-
тификација, датумот и место на раѓање на клиентот ко-
га е физичко лице, а кога клиент е правно лице оваа ко-
лона не се пополнува; 

- „Адреса и место на живеење или престојувалиште 
на клиент – физичко лице/ Седиште на клиент – правно 
лице”,  се запишува во оригинал од документот за 
идентификација, адреса и место на живеење или прес-
тојувалиште кога клиентот е физичко лице или се запи-
шува седиште кога клиентот е правно лице; 

- „ЕМБГ или број за идентификација на клиент – 
физичко лице/ ЕДБ или број за идентификација на кли-
ент – правно лице”, се запишува во оригинал од доку-
ментот за идентификација ЕМБГ (единствен матичен 
број на граѓанинот) кога клиентот е физичко лице – ре-
зидент или број за идентификација кога клиентот е фи-
зичко лице – нерезидент, или се запишува ЕДБ 
(единствен даночен број) кога клиентот е правно лице - 
резидент или број за идентификација кога клиентот е 
правно лице – нерезидент; 

- „Број на лична карта или број на пасош на клиент 
– физичко лице/ Основач (и) на клиент – правно лице”, 
се запишува број на лична карта или број на пасош ко-
га клиентот е физичко лице или се запишува(ат) името 
и презимето на основачот(ите) кога клиентот е правно 
лице; 

- „Орган што ја издал личната карта или пасошот на 
клиент – физичко лице/ Законски застапник на клиент 

– правно лице”,  се запишува органот што ја издал лич-
ната карта или пасошот кога клиентот е физичко лице 
или се запишува името и презимето на законскиот зас-
тапник кога клиентот е правно лице; 

- „Датум на важење на личната карта или пасошот 
на клиент – физичко лице”, се запишува во оригинал 
од документот за идентификација, датумот на важење 
на личната карта или пасош кога клиент е физичко 
лице, а кога клиент е правно лице оваа колона не се по-
полнува; 

- „Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификаци-
ја на ополномоштено лице”, се запишува во оригинал 
од документот за идентификација името, презимето и 
ЕМБГ кога ополномоштеното физичко лице е резидент 
или број за идентификација кога ополномоштенотот 
физичко лице е нерезидент; 

- „Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификаци-
ја на вистинскиот сопственик”, се запишува во ориги-
нал од документот за идентификација името, презиме-
то и ЕМБГ кога вистинскиот сопственик е резидент 
или името, презимето и број за идентификација кога 
вистинскиот сопственик е нерезидент; 

- „Купување или продавање”, се запишува зборот 
„купување” или зборот „продавање”во зависност од 
конкретниот случај; 

- „Сметка на клиент – физичко или правно лице или 
ополномоштувач”, се запишува со бројки, бројот на 
трансакциската сметка на клиентот или ополномошту-
вачот кога е физичко или правно лице,  преку кое е из-
вршена трансакцијата; 

- „Број на акции”, се запишува со бројки колку ак-
ции се купени или продадени; 

- „Вкупен износ на трансакцијата во денари”, се за-
пишува со бројки вкупен износ на извршената трансак-
ција во денарска противвредност; 

- „Издавач на акции”, се запишува називот на прав-
ното лице издавач на акциите кои се предмет на тран-
сакцијата; 

- „Копија од документ за идентификација на фи-
зичко(и) лице(а)”, се запишува „ДА”, и се задржува ко-
пија од документот за идентификација на физич-
кото(ите) лице(а) вклучени во трансакцијата; 

- „Копија од документ за идентификација на 
правно(и) лице(а)”, се запишува „ДА” и се задржува 
копија од документот за идентификација на прав-
ното(ите) лице(а) вклучено(и) во трансакцијата; 

- „Име и презиме”,  се запишува името и презимето 
на овластеното лице или друго лице со овластување да 
го потпишува регистарот. 

(2) Нумерираниот регистар се води во пишана или 
електронска форма. 

(3) Нумерираниот регистар на крајот од секој месец 
во тековната година се потпишува на страната на која е 
заведена последната трансакција од последниот рабо-
тен ден во тековниот месец.  

(4) Формата и содржината на нумерираниот регис-
тар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 02-17007/1  

11 ноември 2015 година Министер за финансии, 
Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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5852. 

Врз основа на член 22 став (3) од Законот за спре-

чување на перење пари и финансирање на тероризам 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И  СОДРЖИНАТА  НА НУМЕРИ-

РАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ ПРИРЕДУ-

ВАЧИТЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА 

(КАЗИНО) 
 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на нумерираниот регистар што го водат при-

редувачите на игри на среќа во играчница (казино). 

 

Член 2 

Нумерираниот регистар што го водат приредувачи-

те на игри на среќа во играчница (казино) (во поната-

мошниот текст: нумерираниот регистар) се води на об-

разец во А4 формат на хартија во бела боја. 

 

Член 3 

(1) Нумерираниот регистар ги содржи следните по-

датоци: 

- „Реден број”, се запишува редниот број на клиен-

тот, почнувајќи од нумеричката единица „еден” па по-

натаму, се до заклучување на регистарот со последната 

страна; 

- „Датум”, се запишува датумот кога клиентот вле-

гува во казиното, врши купување на чипови или му се 

исплатени чипови во износ над 500 евра во денарска 

противвредност; 

- „Име и презиме на физичко лице”, се запишува  во 

оригинал како од документот за идентификација името 

и презимето на клиентот, кој влегува во казиното, 

врши купување на чипови или му се исплатени чипови 

во износ над 500 евра во денарска противвредност; 

- „Датум и место на раѓање”, се запишува во ориги-

нал како од документот за идентификација, датумот и 

местото на раѓање на клиентот кој влегува во казиното, 

врши купување на чипови или му се исплатени чипови 

во износ над 500 евра во денарска противвредност; 

- „Адреса и место на живеење или престојува-

лиште”, се запишува во оригинал како од документот 

за идентификација адресата и местото на живеење или 

престојувалиштето на клиентот, кој влегува во кази-

ното, врши купување на чипови или му се исплатени 

чипови во износ над 500 евра во денарска противвред-

ност; 

- „ЕМБГ или број за идентификација”, се запишува 

во оригинал како од документот за идентификација 

единствениот матичен број на граѓанинот – резидент 

или број за идентификација на физичкото лице – нере-

зидент, за клиентот кој влегува во казиното, врши ку-

пување на чипови или му се исплатени чипови во из-

нос над 500 евра во денарска противвредност; 

- „Број на лична карта или број на пасош”, се запи-

шува во оригинал како од документот за идентифика-

ција бројот на личната карта или бројот на пасошот на  

клиентот кој влегува во казиното, врши купување на 

чипови или му се исплатени чипови во износ над 500 

евра во денарска противвредност; 

- „Орган што ја издал личната карта или пасошот”, 

се запишува органот што ја издал личната карта или 

пасошот на клиентот кој влегува во казиното, врши ку-

пување на чипови или му се исплатени чипови во из-

нос над 500 евра во денарска противвредност; 

- „Датум на важење на личната карта или пасошот”, 

се запишува датумот на важење на личната карта или 

пасошот на клиентот кој влегува во казиното, врши ку-

пување на чипови или му се исплатени чипови во из-

нос над 500 евра во денарска противвредност; 

- „Купување или исплаќање на чипови”, се запишу-

ва дали е извршено купување или исплаќање на чипови 

во износ над 500 евра во денарска противвредност; 

- „Износ во денари”, се запишува  вкупната денар-

ска противвредност на купени или исплатени чипови ; 

- „Копија од  лична карта или пасош”, задолжител-

но се впишува „ДА” и се задржува копија од докумен-

тот за идентификација на клиентот кој влегува во кази-

ното, врши купување на чипови или му се исплатени 

чипови во износ над 500 евра во денарска противвред-

ност и 

- „Име и презиме”, се запишува името и презимето 

на овластеното лице на приредувачот на игри на среќа 

во играчница (казино). 

(2) Нумерираниот регистар се води во пишана или 

електронска форма. 

(3) Нумерираниот регистар на крајот од секој месец 

во тековната година се потпишува на страната на која е 

заведена последната трансакција од последниот рабо-

тен ден во тековниот месец.  

(4) Формата и содржината на нумерираниот регис-

тар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-17008/1  

11 ноември 2015 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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5853. 

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за спре-

чување на перење пари и финансирање на тероризам 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРА-

НИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ  

КОИ ВРШАТ МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на нумерираниот регистар што го водат суб-

јектите кои вршат менувачки работи. 

 

Член 2 

Нумерираниот регистар што го водат субјектите 

кои вршат менувачки работи (во понатамошниот текст: 

нумерираниот регистар) се води на образец во А4 фор-

мат на хартија во бела боја.  

 

Член 3 

(1) Нумерираниот регистар ги содржи следните по-

датоци: 

- „Реден број”, се запишуваат трансакциите по хро-

нолошки редослед почнувајќи од нумеричката единица 

„еден” па понатаму,  се до заклучување на регистарот 

со последната страна; 

- „Датум”, се запишува датумот кога е извршена 

трансакцијата; 

- „Име и презиме на физичко лице” се запишува во 

оригинал како од документот за идентификација, име-

то и презимето на клиентот кој ја извршил трансакција-

та поголема од 500 евра во денарска противвредност; 

- „Датум и место на раѓање”, се запишува во ориги-

нал како од документот за идентификација, датата и 

местото на раѓање на клиентот кој ја извршилтрансак-

цијата поголема од 500 евра во денарска противвред-

ност; 

- „Адреса и место на живеење или престојува-

лиште”, се запишува во оригинал како од документот 

за идентификација,  адресата и местото на живеење 

или престојувалиште на клиентот кој ја извршил тран-

сакцијата поголема од 500 евра во денарска про-

тиввредност; 

- „ЕМБГ или број за идентификација”, се запишува 

во оригинал како од документот за идентификација, 

единствениот матичен број на граѓанинот – резидент 

или број за идентификација на физичкото лице – нере-

зидент, за клиентот кој ја извршил трансакцијата пого-

лема од 500 евра во денарска противвредност; 

- „Број на лична карта или број на пасош”, се запи-

шува бројот на личната карта или бројот на пасошот на 

клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 500 

евра во денарска противвредност; 

- „Орган што ја издал личната карта или пасошот”, 

се запишува органот што ја издал личната карта или 

пасошот на клиентот кој ја извршил трансакцијата по-

голема од 500 евра во денарска противвредност; 

- „Датум на важење на лична карта или пасош”, се 

запишува датумот на важење на личната карта или па-

сошот на клиентот кој ја извршил трансакцијата пого-

лема од 500 евра во денарска противвредност; 

- „Купување/ продавање”, се запишува дали со 

трансакцијата се купуваат или продаваат ефективни 

странски пари над 500 евра во денарска противвред-

ност; 

- „Вид на валута”, се запишува ознаката (шифрата) 

на валутата на трансакцијата поголема од 500 евра во 

денарска противвредност, согласно Упатството за на-

чинот на вршење на платен промет со странство на На-

родна банка на Република Македонија; 

- „Износ на трансакција”, се запишува износот на 

трансакцијата поголема од 500 евра во денарска про-

тиввредност; 

- „Курс во денари”, се запишува денарската про-

тиввредност на валутата во која е извршена трансакци-

јата од дневната курсна листа; 

- „Износ на трансакцијата во денари”, се запишува 

денарската противвредност на износот на трансакција-

та  (14=12x13); 

- „Копија од лична карта или пасош”, задолжително 

се впишува „ДА” и се задржува копија од документот 

за идентификација на клиентот кој ја извршил трансак-

цијата поголема од 500 евра во денарска противвред-

ност и 

- „Име и презиме”, се запишува името и презимето 

на овластеното лице или друго лице со овластување да 

го потпишува регистарот. 

(2) Нумерираниот регистар се води во пишана или 

електронска форма. 

(3) Нумерираниот регистар на крајот од секој месец 

во тековната година се потпишува на страната на која е 

заведена последната трансакција од последниот рабо-

тен ден во тековниот месец.  

(4) Формата и содржината на нумерираниот регис-

тар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-17009/1  

11 ноември 2015 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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5854. 

Врз основа на член 92 став (2) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛОГОТ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР ОД СТРАНА НА УПРАВАТА  

ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на Управа-

та за финансиско разузнавање. 

 

Член 2 

(1) Налогот за вршење надзор се печати на образец на  хартија во бела боја со формат А4.  

(2) Формата и содржината на налогот за вршење надзор се дадени во Прилог  кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-17010/1  

11 ноември 2015 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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5855. 

Врз основа на член 21 став (3) од  Законот за спре-

чување на перење пари и финансирање на тероризам 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРА-

НИОТ РЕГИСТАР НА СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВО РАМ-

КИТЕ НА СВОЕТО ЗАНИМАЊЕ ИЛИ ПРОФЕСИЈА  

ВРШАТ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на нумерираниот регистар на субјектите кои 

во рамките на своето занимање или професија вршат 

брз трансфер на пари. 

 

Член 2 

(1) Нумерираниот регистар на субјектите кои во 

рамките на своето занимање или професија вршат брз 

трансфер на пари (во понатамошниот текст: нумерира-

ниот регистар) се води на образец во А4 формат на 

хартија во бела боја.  

(2) Нумерираниот регистар ги содржи следните по-

датоци: 

- „Реден број”, се запишуваат трансакциите по хро-

нолошки редослед почнувајќи од нумеричката единица 

„еден” па понатаму,  се до заклучување на регистарот 

со последната страна; 

- „Датум”, се запишува датумот кога е извршена 

трансакцијата; 

- „Име и презиме на физичко лице”, се запишува во 

оригинал како од документот за идентификација, име-

то и презимето на клиентот кој ја извршил трансакција-

та поголема од 1.000 евра или друга валута во про-

тиввредност на 1.000 евра; 

- „Датум и место на раѓање”, се запишува во ориги-

нал како од документот за идентификација, датата и 

местото на раѓање на клиентот кој ја извршил трансак-

цијата поголема од 1.000 евра или друга валута во про-

тиввредност на 1.000 евра; 

- „Адреса и место на живеење или престојува-

лиште”,  се запишува во оригинал како од документот 

за идентификација, адресата и местото на живеалиште 

или престојувалиште на клиентот кој ја извршил тран-

сакцијата поголема од 1.000 евра или друга валута во 

противвредност на 1.000 евра; 

- „ЕМБГ или број за идентификација”, се запишува 

во оригинал како од документот за идентификација, 

единствениот матичен број на граѓанинот – резидент 

или број за идентификација на физичкото лице - нере-

зидент, за клиентот кој ја извршил трансакцијата пого-

лема од 1.000 евра или друга валута во противвредност 

на 1.000 евра; 

- „Број на лична карта или број на пасош”, се запи-

шува бројот на личната карта или бројот на пасошот на 

клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 

1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 

евра; 

- „Орган што ја издал личната карта или пасошот”, 

се запишува органот што ја издал личната карта или 

пасошот на клиентот кој ја извршил трансакцијата по-

голема од 1.000 евра или друга валута во противвред-

ност на 1.000 евра; 

- „Датум на важење на личната карта или пасошот”, 

се запишува датумот на важење на личната карта или 

пасошот на клиентот кој ја извршил трансакцијата по-

голема од 1.000 евра или друга валута во противвред-

ност на 1.000 евра; 

- „Испраќач/ примач”, се запишува дали клиентот 

од колоната 3 е испраќач или примач на странски ефек-

тивни пари во износ поголем од 1.000 евра или друга 

валута во противвредност на 1.000 евра; 

- „Вид на валута”, се запишува ознаката (шифрата), 

на валутата на трансакцијата поголема од 1.000 евра 

или друга валута во противвредност на 1.000 евра, сог-

ласно Упатството за начинот на вршење на платен про-

мет со странство на Народна банка на Република Маке-

донија; 

- „Износ во валута”, се запишува износот на валута-

та на извршената трансакција поголема од 1.000 евра 

или друга валута во противвредност на 1.000 евра; 

- „Копија од лична карта или пасош”, задолжително 

се впишува „ДА” и се задржува копија од документот 

за идентификација на клиентот кој ја извршил поголе-

ма од 1.000 евра или друга валута во противвредност 

на 1.000 евра; 

- ,,Име и презиме на физичко лице во странство”,  

се запишува име и презиме на физичко лице во стран-

ство; 

- „Назив на странска држава од каде пристигнуваат 

или кон која се испраќаат средствата”, се запишува 

државата кон која или од која се извршува трансакци-

јата; 

- „Име и презиме”, се запишува името и презимето 

на овластеното лице или друго лице со овластување да 

го потпишува регистарот кај субјектот кој во рамките 

на своето занимање и професија врши брз трансфер на 

пари. 

(3) Нумерираниот регистар се води во пишана или 

електронска форма. 

(4) Нумерираниот регистар на крајот од секој месец 

во тековната година се потпишува на страната на која е 

заведена последната трансакција од последниот рабо-

тен ден во тековниот месец.  

(5) Формата и содржината на нумерираниот регис-

тар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-17011/1  

11 ноември 2015 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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5856. 

Врз основа на член 100 ставови (2) и (9) од Законот 

за спречување на перење пари и финансирање на теро-

ризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 

130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА 

ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ  И  ФОРМАТА НА 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на поканата за едукација, начинот на спрове-

дување на едукацијата и начинот и формата на водење 

на евиденција за спроведената едукација. 

 

Член 2 

(1) Поканата за едукација се изготвува на образец 

од хартија во бела боја со формат А4.   

(2) Поканата за едукација содржи: 

- Република Македонија; 

- надзорен орган од член 91 и член 98 од Законот за 

спречување на перење пари и финансирање на терори-

зам; 

- број на поканата за едукација и 

- датум на поканата за едукација. 

1. Податоци за лицето кое се повикува на едука-

ција: 

- име и презиме; 

- работно место на кое е распореден кај субјектот и 

- контакт телефон и електронска пошта. 

2. Податоци за субјектот: 

- назив и седиште. 

3. Предмет на едукација; 

4. Забелешка; 

5. Време, датум и место на едукација; 

Напомена: Согласно член 100 став 5 од Законот за 

спречување на перење пари и финансирање на терори-

зам, доколку лицето или субјектот не се јават на едука-

ција во закажаниот термин, ќе се смета дека едукација-

та е спроведена. 

- име,  презиме и потпис на лицето кое се повикува 

на едукација; 

- име, презиме и потпис на лицето кое ја спроведува 

едукацијата; 

- место за печат и 

- место и датум на прием на поканата.  

(3) Формата и содржината на поканата за едукација 

се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

Член 3 

(1) Поканата за едукација се врачува на лицето, од-

носно субјектот по составување на записникот за ут-

врдената неправилност во работењето при вршењето 

на надзорот. 

(2) Лицето кое ја спроведува едукацијата обезбеду-

ва доказ дека прекршителот уредно ја примил поканата 

за едукација, односно задржува потпишан примерок од 

поканата за едукација. 

(3) Едукацијата се спроведува во просториите на 

органот кој ја спроведува едукацијата или во простори-

ите на субјектот над кој се спроведува едукацијата. 

(4) Едукацијата се врши со цел отстранување и 

неповторување на утврдената неправилност во работе-

њето на лицето, односно субјектот. 

(5)Едукацијата може да се спроведе на еден од 

следните начини: 

a) презентации во печатена или електронска форма 

или  

б) презентирање преку составување на обрасци или 

в) тековно објавување на едукативни материјали од 

областа на спречување на перење пари и финансирање 

на тероризам во печатена или електронска форма (спи-

саниja, брошури или медиуми). 

 

Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација од стра-

на на Управата за финансиско разузнавање или од над-

зорните органи од член 91 и комисиите од член 98 од 

Законот за спречување на перење пари и финансирање 

на тероризам се води во електронска форма. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 

- реден број; 

- број и датум на поканата за едукација; 

- датум и место на едукацијата; 

- име и презиме на лицето кое се едуцирало; 

-име и презиме на лицето кое ја спровело едукаци-

јата; 

-предмет на едукација; 

- број и датум на записник врз основа на кој е спро-

ведена едукацијата и  

- забелешка. 

(3) Образецот за евиденцијата за спроведената еду-

кација е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој 

правилник. 
 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-17012/1  

11 ноември 2015 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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5857. 
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за спре-

чување на перење пари и финансирање на тероризам 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе 

 
К О Д Е К С 

НА ОДНЕСУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ  
РАЗУЗНАВАЧИ 

 
1. Општи одредби 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со овој кодекс се пропишува начинот на однесува-
ње на финансиските разузнавачи, со цел да се обезбеди 
почитување на принципите утврдени со овој кодекс, а 
врз основа и во рамки на Уставот на Република Маке-
донија, законите и меѓународните договори ратифику-
вани во согласност со Уставот на Република Македо-
нија. 

 
Цел 

 
Член 2 

Со почитување на одредбите од овој кодекс се по-
добрува квалитетот и ефикасноста во работењето на 
Управата за финансиско разузнавање (во понатамош-
ниот текст: Управата) и се унапредува соработката со 
субјектите и институциите и јакне нивната доверба кон 
Управата. 

 
2. Основни принципи 

 
Принципи 

 
Член 3 

Финансискиот разузнавач при вршење на работните 
задачи, се раководи од следните основни принципи: 

- непристрасност во работењето; 
- самостојност во постапувањето; 
- политичка непристрасност и неутралност; 
- ефикасно и економично користење на средствата; 
- грижа за угледот на Управата; 
- еднаков третман на субјектите и институциите; 
- доверливост на информации; 
- стручност и професионалност во работењето; 
- професионален и љубезен однос кон субјектите и 

институциите;  
- одбивање подароци и друг вид корист; 
- незлоупотреба на овластувањата и статусот на фи-

нансискиот разузнавач и 
- избегнување конфликт на интереси. 
 

Непристрасност во работењето 
 

Член 4 
(1) Финансискиот разузнавач при извршувањето на 

работните задачи е непристрасен во работењето со цел 
постигнување на определени резултати. 

(2) Во работењето финансискиот разузнавач не се 
раководи од погрешна, неправилна или неразумна оце-
на на фактичката ситуација заради предрасуди, оства-
рување на амбиции за унапредување во кариерата, кон-
фликт на интереси, заплашеност или закани од прет-
поставените финансиски разузнавачи, функционерот 
кој раководи со Управата или лицата кои се засегнати 
со мерките и дејствијата преземени од финансискиот 
разузнавач. 

Самостојност во постапувањето 
 

Член 5 
(1) Финансискиот разузнавач самостојно ги из-

вршува работните задачи, објективно,  врз основа на 
самостојно утврдување на фактите и околностите, и 
врз основа на така утврдени факти и околности ги при-
менува одредбите од  Законот за спречување на перење 
пари и финансирање на тероризам и прописите донесе-
ни врз основа на овој закон. 

(2) Финансискиот разузнавач се придржува до со-
одветните процедури за работа, при вршењето на ра-
ботните задачи што се во негова надлежност, при што 
особено ќе го одбие секој притисок, дури и во случај 
кога притисокот се врши од страна на неговите прет-
поставени раководители. 

 
Политичка непристрасност и неутралност 

 
Член 6 

(1) Финансискиот разузнавач ги извршува работни-
те задачи на политички неутрален начин. 

(2) Финансискиот разузнавач не го застапува или 
изразува своето политичко уверување во вршењето на 
работните задачи и при службените контакти. 

(3) Финансискиот разузнавач не врши политички 
активности кои можат да влијаат на довербата на гра-
ѓаните во неговата способност да ги извршува работни-
те задачи на непристрасен начин. 

(4) Финансискиот разузнавач во односите со физич-
ките и правните лица, како и во односите со другите 
финансиски разузнавачи не ја искажува, истакнува или 
непосредно ја става до знаење својата припадност кон 
одредена политичка партија. 

(5) Финансискиот разузнавач не треба да обврзува 
други финансиски разузнавачи или лица без статус на 
финансиски разузнавач во Управата да се придружува-
ат кон одредена политичка партија, ниту ги поттикнува 
да го сторат тоа ветувајќи им напредок во кариерата. 

 
Ефикасно и економично користење на средствата 

 
Член 7 

(1) Финансискиот разузнавач обезбедува ефикасно 
и економично користење на средствата, опремата и 
другите предмети што му се доверени за работа и го 
спречува незаконското располагање и користење со 
нив, грижејќи се за навремено превземање на соодвет-
ни мерки за осигурување на безбедноста на доверените 
предмети. 

(2) Финансискиот разузнавач се грижи за отстрану-
вање на можностите за предизвикување на материјална 
штета во Управата. 

(3) Финансискиот разузнавач не ги користи за при-
ватни цели средствата за работа, опрема и други пред-
мети кои му се доверени на располагање за службени 
цели. 

 
Грижа за угледот на Управата 

 
Член 8 

Финансискиот разузнавач треба да избегнува актив-
ности и однесувања што се спротивни на професионал-
ното вршење на работните задачи кои можат да наште-
тат на интересот или угледот на Управата. 

 
Еднаков третман на субјектите и институциите 
 

Член 9 
Финансискиот разузнавач еднакво ги третира вра-

ботените во субјектите и институциите,  без дискрими-
нација врз основа на возраста, полот, етничкото или со-
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цијалното потекло, на јазичната или расната припад-
ност, на политичките убедувања, на брачниот или фа-
милијарниот статус, на инвалидност, сексуална ориен-
тираност или на каква и да било друга основа, а субјек-
тите и институциите  врз основа на нивниот вид,  де-
локруг на работа, место на регистрација и потекло на 
држава. 

 
Доверливост на информации 

 
Член 10 

(1) Финансискиот разузнавач за информацијата што 
ја дознал заради неговата положба во Управата обезбе-
дува неопходна тајност и соодветна заштита согласно 
закон. 

 (2) Финансискиот разузнавач нема да одбие да да-
де податоци или информации на државните органи, 
институции, физички или правни лица, доколку дава-
њето на податоците е пропишано со одредбите од Зако-
нот за спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам и прописите донесени врз основа на овој за-
кон. 

 
Стручност и професионалност во работењето 
 

Член 11 
Финансискиот разузнавач треба да ги извршува ра-

ботните задачи стручно, професионално, навремено, 
уредно, чесно и одговорно. 

 
Професионален и љубезен однос кон субјектите и 

институциите 
 

Член 12 
Финансискиот разузнавач на едноставен и љубезен 

начин, професионално се однесува кон лицата со кои 
соработува. 

 
Одбивање подароци и друг вид корист 

 
Член 13 

(1) Финансискиот разузнавач не бара и не прима 
подароци, услуги, помош или било каква друга корист 
која би можела да има влијание на неговите одлуки и 
решенија или која би можела да го корумпира неговиот 
професионален пристап кон работата.  

(2) Финансискиот разузнавач не прифаќа подароци 
или благодарност во материјален или финансиски вид 
што би можеле да се сметаат за награда за извршената 
работа чие извршување е негова работна должност. 

 
Незлоупотреба на овластувањата и статусот  

на финансискиот разузнавач 
 

Член 14 
(1) Финансискиот разузнавач не го користи својот 

статус, ниту информации со кои се стекнал при работа 
за лична корист, како и ситуации кои би можеле да до-
ведат до сомневање за постоење конфликт на интереси. 

(2) Финансискиот разузнавач, свесно или со намера, 
нема да ја доведува во заблуда јавноста или другите 
финансиски разузнавачи во институцијата. 

(3) Финансискиот разузнавач одбива да постапува 
спротивно на одредбите од Законот за спречување на 
перење пари и финансирање на тероризам и прописите 
донесени врз основа на овој закон, или на начин кој 
претставува можност за злоупотреба на овластувањата 
кои произлегуваат од неговата положба. 

Избегнување конфликт на интереси 
 

Член 15 
 
Финансискиот разузнавач нема да дозволи финан-

сискиот интерес или било каква друга форма на инте-
рес за него, за неговото семејство, роднините, пријате-
лите, за физичките и правните лица со кои има или 
претходно имал деловни врски, да дојде во конфликт 
со неговиот статус на финансиски разузнавач. 

 
3. Однесување на финансискиот разузнавач 

 
Однесување во службата 

 
Член 16 

(1) Финансискиот разузнавач нема да одбие врше-
ње на работни задачи од работното место на кое е рас-
пореден, освен во случаи утврдени со одредбите од За-
конот за спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам и прописите донесени врз основа на овој за-
кон. 

(2) Финансискиот разузнавач при решавањето на 
предметите го почитува хронолошкиот ред, итниот ка-
рактер на предметите и не одбива превземање на деј-
ства од негова надлежност. 

(3) Финансискиот разузнавач не дава јавни изјави 
што се штетни за угледот на Управата. 

(4) Финансискиот разузнавач коректно се однесува 
кон другите вработени во Управата, како и кон врабо-
тените во другите органи и институции. 

(5) Финансискиот разузнавач во текот на работното 
време носи службена ознака којашто содржи: име и 
презиме, звање и назив на Управата. 

(6) Финансискиот разузнавач со начинот на негово-
то облекување не треба да предизвикува впечаток на 
непристојност или нарушување на угледот на Упра-
вата. 

(7) Финансискиот разузнавач на работното место не 
треба да биде под дејство на алкохол и психотропни 
супстанции што можат да влијаат врз неговото здраво 
расудување и однесување. 

 
Меѓусебни односи 

 
Член 17 

Финансискиот разузнавач со своето однесување 
придонесува за развивање на добри меѓусебни односи 
низ заемно почитување, градење на доверба и создава-
ње на пријатна работна атмосфера, тимска работа, со-
работка, толерантност, транспарентност и меѓусебно 
разбирање. 

 
Однесување надвор од службата 

 
Член 18 

(1) Финансискиот разузнавач надвор од службата се 
однесува примерно и достоинствено, одбегнувајќи се-
какво однесување кое би ги довело во прашање угле-
дот и довербата наУправата. 

(2) Финансискиот разузнавач избегнува дејствија 
или активности кои се во конфликт со основните 
принципи од член 3 на овој кодекс.   

(3) Финансискиот разузнавач избегнува ситуации за 
кои, заради неговата положба во јавната служба, е об-
врзан да изврши работи во полза на кое било друго ли-
це или ситуации во кои тој е подложен на несоодветно 
влијание на други лица. 
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Вештини на комуникација 
 

Член 19 
Финансискиот разузнавач треба да поседува и негу-

ва вештини за комуникација: учтивост, спокојност, од-
несување со почит, пресретливост, обезбедување ква-
литетни информации, посветување внимание на секое 
прашање и комуницирање на едноставен начин. 

 
Стандарди на однесување 

 
Член 20 

Финансискиот разузнавач со своето однесување 
треба да обезбедува чувство на добредојденост, пријат-
на атмосфера за работа и комуникација и учтиво одне-
сување. 

 
4. Завршна одредба 

 
Член 21 

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

 
Бр. 02-17004/1  

11 ноември 2015 година Министер за финансии, 
Скопје Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

5858. 
Врз основа на член 95 – а став 9 од Законот за 

здравственото осигурување  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број  25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 
31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 
67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 
43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 
98/15, 129/15, 150/15, 154/15и 192/15),  министерот за 
правда донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 95 – А ОД  
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на спрове-

дување на членот 95 – а од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 
18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 
53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 
112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 
150/15, 154/15и 192/15) од страна на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија и Министерството 
за здравство. 

 
Член 2 

Со влегувањето во сила на Законот за дополнување 
на Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 98/15) (во пона-
тамошниот текст: Законот) се ослободуваат од гонење, 
се запираат кривичните постапки, потполно се ослобо-
дуваат од извршување на казната, се определува бри-
шење на осудата и се укинува правната последица на 
осудата на лицата за кои постои основано сомнение де-
ка сториле кривично дело по членот 380 - Употреба на 
исправа со невистинита содржина од Кривичниот зако-
ник („Службен весник на Република Македонија“ број 
37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 
73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 
185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 

41/14, 115/14, 132/14, 160/14 и 199/14), на тој начин 
што во постапката за пријавување во здравственото 
осигурување пред Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија поднеле изјава со невистинита содржи-
на за остварените приходи во претходната година сог-
ласно со прописите за придонесите од задолжителното 
осигурување, во периодот од 1.9.2011 година заклучно 
со 31.12.2014 година. 

 
Член 3 

Ако против лицата од член 2 од ова упатството, до 
денот на влегувањето во сила на Законот не е поднесе-
на кривична пријава, нема да се поднесе кривична при-
јава и нема да се поведе постапка по службена долж-
ност за надоместок на штета од лицата, согласно член 
95-б став 3 од Законот здравственото осигурување.  

 
Член 4 

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

 
Бр.07-3067/5  

25 ноември 2015 година Министер за правда, 
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5859. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од Законот за 
Судски совет на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 
100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
26.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА  
АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ 

 
1. За претседател на Апелационен суд Скопје е из-

брана: 
Љиљана Ивановска – Шопова,  судија на Апелацио-

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

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

Бр. 08-2067/1 Судски совет 
26 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Бранко Ушковски, с.р. 

_________ 
5860. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од Законот за 
Судски совет на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 
100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
26.11.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 

СУД РАДОВИШ 
 
1. За претседател на Основен суд Радовиш е избран: 
Костадин Петров - судија на Основен суд Радовиш. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 08-2069/1 Судски совет 

26 ноември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 
_________ 

5861. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од Законот за 
Судски совет на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 
100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
26.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД БЕРОВО 

 
1. За претседател на Основен суд Берово е избрана: 
Емилија Буриќ - судија на Основен суд Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 08-2068/1 Судски совет 

26 ноември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 
_________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5862. 

Врз основа на член 88 став 1 точка б) и член 184 
точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 
и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија, постапувајќи по барањето на Ма-
кедонската Берза АД Скопје број УП1 08-149 од 
5.11.2015 година, на седницата одржана на 25.11.2015 
година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени 

и дополнувања на Правилата за тргување на Македон-
ска берза АД Скопје  број 02-1323/1 од 30.10.2015 го-
дина, донесена на седницата на Одборот на директори 
на Македонската берза АД Скопје, одржана на ден 
30.10.2015 година. 

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

 
Бр. УП1 08-149 Комисија за хартии од вредност 

   25 ноември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

5863. 
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ бр.95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 и 154/2015) и член 
3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обу-
ка и полагање на посебен стручен испит за работа со 
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр.102/2014), Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија на својата седница одржана на 25-
11-2015 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Маријана Степановска од Тетово ги ис-

полнува условите за полагање на стручен испит за ра-
бота со хартии од вредност со пријавување на 14-тата 
обука за работа со хартии од вредност во организација 
на Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-
кедонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-155 Комисија за хартии од вредност 

   25 ноември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5864. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став (1) точка 16) и 

192 став (3) и (4), од Законот за енергетика („Службен 

весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14, 151/14,  

33/15 и 192/15) и член 43 од Правилникот за лиценци 

за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), на седницата одржана 

на ден 27.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ  

НА МАЛО 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност тари-

фни потрошувачи на мало издадена со Одлука бр. 02-

1455/1 од 28.11.2005 година, („Службен весник на РМ“ 

бр. 104/2005) на  Електростопанство на Македонија, 

Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување 

со електрична енергија, Скопје, улица 11 Октомври бр. 

9, 1000 Скопје, Република Македонија, со скратено име 

ЕВН Македонија АД Скопје се менува. 
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2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-153/15  

27 ноември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Електростопанство на Македонија, Акционерско 

друштво за дистрибуција и снабдување со електрична 

енергија, Скопје, улица 11 Октомври бр. 9, 1000 

Скопје, Република Македонија, со скратено име ЕВН 

Македонија АД Скопје  

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија на тарифни 

потрошувачи  

 

3. Датум на издавање на лиценцата  

25 Ноември 2015 година 

4. Датум до кога важи лиценцата  

28.11. 2015 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ - 08.08.1/05/2/15 

 

6. Број на деловниот субјект - 5933773 

 

7. Единствен даночен број – 4030005565759 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија на тарифни потрошувачи.  

Како снабдување со електрична енергија на тари-

фни потрошувачи во смисла на оваа лиценца, се смета 

набавка на електрична енергија која што ја врши овој 

снабдувач за потребите на домаќинствата и малите 

потрошувачи кои што ќе се снабдуваат со електрична 

енергија од снабдувачот на електрична енергија на та-

рифни потрошувачи.  

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

 Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на договори за купување на електрична 

енергија со регулираниот производител, преку склучу-

вање на договори за снабдување со електрична енерги-

ја на тарифните потрошувачи од точка 8) став (2) на 

оваа лиценца и преку склучување договори за закупу-

вање на преносен и/или дистрибутивен капацитети ка-

ко и пазарни услуги со операторот на соодветниот сис-

тем односно пазар.   

       

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија на тарифни потрошувачи, носителот на ли-

ценцата може да ја врши на целата територија на Ре-

публика Македонија. 

                                                                              

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- набави електрична енергија за потребите на дома-

ќинствата и малите потрошувачи по цени за набавка и 

соодветните договори од производителот на електрич-

на енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска 

да обезбеди јавна услуга, одобрени од Регулаторната 

комисија за енергетика; 

- набави електрична енергија на пазарот на елек-

трична енергија по пазарни цени, ако: 

1) пазарните услови и цени се поповолни од усло-

вите и цените утврдени за производителот на електрич-

на енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска 

да обезбеди јавна услуга; или 

2) во определени периоди електричната енергија 

произведена од производителот на електрична енергија 

на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди 

јавна услуга не е доволна за задоволување на потреби-

те од електрична енергија на домаќинствата и малите 

потрошувачи, 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика 

на одобрување Правила за набавка на електрична енер-

гија на оворен пазар за набавките од точка 11, алинеја 2 

од оваа Лиценца, кои што ги содржат условите, начи-

нот и постапката на набавките, засновани на транспа-

рентни и недискриминаторни начела; 
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- обезбеди, за потребите на своите потрошувачи, 
потребен преносен и/или дистрибутивен капацитет, ка-
ко и услуги од операторот на пазарот на електрична 
енергија;  

- им фактурира на своите потрошувачи за испорача-
ната електрична енергија и обезбедени услуги, во сог-
ласност со Тарифниот систем за продажба на електрич-
на енергија на домаќинствата и малите потрошувачи; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите, односно договори-
те и биланси за потребите од електрична енергија на 
своите потрошувачи неопходни за пресметка на неу-
рамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, 
мрежните правила за пренос и мрежните правила за 
дистрибуција; 

- превземе балансна одговорност за домаќинствата 
и малите потрошувачи кои што ги снабдува со елек-
трична енергија; 

- работи во согласност со Правилата за снабдување 
на тарифни потрошувачи со електрична енергија и 
Правилата за пазарот на електричната енергија во од-
нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 
се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-
полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 
со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-
рошувачката на електрична енергија за своите потро-
шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-
њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 
правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-
ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и закупените капацитети и соодветните 
регулирани услуги од операторите на електропренос-
ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Македонија, работи во сог-
ласност со законите, другите прописи и општи акти на 
Република Македонија; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите и соодветните опера-
тори. 

                                           
12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието; ка-
ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива. 

  
14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- податоци за испорачаните количини на електрич-
на енергија според категоријата на потрошувачите по 
напонското ниво на приклучок како и бројот на потро-
шувачите според категоријата на потрошувачите по на-
понското ниво, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 
составен дел на оваа лиценца;  

- податоци за испорачаните количини на електрич-
на енергија, на месечно и годишно ниво; 

- податоци за бројот на потрошувачите според кате-
горијата на потрошувачите по напонското ниво, на ме-
сечно, на квартално и годишно ниво;  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност снабдување со елек-
трична енергија на тарифни потрошувачи; 

- како и други промени во работењето во соглас-
ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  
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5865.                                                                                     

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 

136/2011, 79/2013, 164/2013 , 41/2014, 151/2014 , 

33/2015 и 192/2015), член 28 од Законот за акцизите 

(“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 

52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 

88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 

43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на 

додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 

86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 

114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 

24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот 

за животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 

53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресме-

тување и уплатување на надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 

при увоз и/или производство на нафтени деривати 

(“Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 30.11.2015 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95     до 26,257 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98     до 27,988 

 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 24,951 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 24,510 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 15,029 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95     до 62,50 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98     до 64,50 

 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 48,50 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 37,50 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 19,257 

 Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи 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 производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини     ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95    до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98    до 0,080 

 

б) Дизел гориво      ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)   до 0,030 

 

в) Масло за горење     ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)    до 0,040 

 

г) Мазут        ден/кг 

- М-1 НС        до 0,050 
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Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  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: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95     до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98     до 0,890 

 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 0,300 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 0,300 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95     до 22,039 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98     до 22,003 

 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 12,121 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС         до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 1.12.2015 го-

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

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-2153/1  

30 ноември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
5866. 

Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 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, 

50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 

187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 

20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015 

и 192/2015), Управниот одбор на Фондот за здравстве-

но осигурување на Македонија, на седницата одржана 

на 6 ноември 2015 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВ-

СТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА BO  

СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица во странство 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

88/2013, 48/2015 и 68/2015), во членот 7 став 1 по збо-

рот „различни“ се додава зборот „специјалности/“. 

Во членот 7 се додава нов став 3 кој гласи:  

„Првостепената лекарска комисија се формира за 

период од 2 години, со право на реизбор на претседате-

лот, членовите како и нивните заменици. Директор на 

здравствена установа неможе да биде претседател/за-

меник претседател како и член/заменик член на Првос-

тепената лекарска комисија.“ 

Во членот 7 ставовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ста-

вови 4, 5, 6, 7, 8 и 9.   

 

Член 2 

Во членот 8 став 1 по зборот „различни“ се додава 

зборот „специјалности/“. 

Во членот 8 се додава нов став 3 кој гласи:  

„Второстепената лекарска комисија се формира за 

период од 2 години, со право на реизбор на претседате-

лот, членовите како и нивните заменици. Директор на 

здравствена установа неможе да биде претседател/за-

меник претседател како и член/заменик член на Второ-

степената лекарска комисија.“ 

Во членот 8 ставовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ста-

вови 4, 5, 6, 7, 8 и 9.   



 Стр. 34 - Бр. 211                                                                             30 ноември 2015 
 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а се објавува по добивање на согласност од ми-

нистерот за здравство. 

 

Бр. 02-19051/1 Управен одбор 

11 ноември 2015 година Претседател, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 

__________ 

5867. 

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, 

50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 

91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 92/2014, 112/2014, 

113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 

129/2015, 150/2015 и 154/2015), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 

седницата одржана на 30 октомври 2015 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-

КОТ 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“ број 33/2011, 66/2011, 

99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014, 

113/2014, 189/2014 и 46/2015), во  членот 4 ставот 2 се 

менува и гласи: 

„За помагалата од член 43 став 1 точка 1 и 2, на 

осигуреното лице му се пропишува потврда за потреба 

од ортопедско помагало за 90 дена, со означен датум 

на потврдата соодветно за секое тромесечие со  најмно-

гу до две потврди на  180 дена, а  за помагалата од член 

43  став 1 точка 5, став 2 и став 3 и член 55 на овој пра-

вилник, може да се пропишуваат потврди за потреба од 

ортопедско помагало за 180 дена со означен датум на 

потврдата соодветно за секој месец.“ 

 

Член 2 

Во членот 4 во ставот 6 се додава нова алинеа 8 која 

гласи: 

„Образец ИСК-изјава за активно вклучување во со-

обраќај“ 

Во членот 4 по ставот 8 се додава нов став 9 кој 

гласи: 

„Рокот на испорака на индивидуално изработените 

помагала дефинирани во Списокот на ортопедски и 

други помагала е најмногу до 60 дена; а за помагалата 

со сериско производство со прилагодување и сериско 

производство како и за изработка на заботехнички и 

забнопротетички средства е најмногу до 30 дена. Рокот 

започнува да тече од денот на нарачката на соодветно-

то помагало.“ 

Ставовите 9 и 10 стануваат став 10 и 11.  

 

Член 3 

Во член 13   став 1,  на крајот на реченицата точката 

се заменува со запирка  и се додаваат зборовите  „и во 

случај на кражба на помагалото потврдено со записник 

од МВР, односно оштетување или уништување на по-

магалото поради виша сила потврдено од страна на Ле-

карската комисија на Фондот.“  

 

Член 4 

Во членот 21  став  2 алинејата 1 се менува и гласи: 

„- за осигурените лица, деца до 7 годишна возраст – 

7 месеци;“ 

Во членот 21 став 3 алиниеите 1 и 3  се менуваат и 

гласат: 

„- за осигурени лица, деца над 6 до 18 годишна воз-

раст – 24 месеци 

 – за осигурени лица над 65 годишна возраст – 60 

месеци“ 

Во членот 21 став 4 алинејата 3 се менува и гласи: 

„- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст 

– 24 месеци“. 

 

Член 5 

Во членот 32   се додава нова реченица која гласи : 

„Додека за користење на помагалото електромотор-

на инвалидска количка-скутер, потребно е доплнител-

но да се приложи и образец-Изјава за активно вклучу-

вање во сообраќај (образец ИСК) , потпишана од оси-

гуреното лице/родителот.“ 

 

Член 6 

 Во членот 43 став 1 точките  1  и 2 се менуваат и 

гласат: 

„ 

1) Дводелен систем за уростома- 30 плочки и 90 

кеси, или едноделен систем за уростома- 180 самолеп-

ливи кеси и паста за нивелирање на подлога за 90 дена, 

а по потреба  појас за фиксирање на дводелен систем. 

2) Дводелен систем за колостома/илеостома-30 

плочки и 180 кеси за измет, или едноделен систем за 

колостома/илеостома-180 самолепливи кеси и паста за 

нивелерање на подлогата за 90 дена,  а по потреба и по-

јас за фиксирање на дводелен систем.“ 

 

Член 7 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е 

составен дел на овој правилник делот од табелата во  

„Останати помагала и санитарни справи“  во делот на 

табелата на  шифрите 85200, 85100, 84200, 84100, 

84101, 83200, 83100, 83101, 91001, 91002, 91003, 

810141, 810142, 810143, 810241, 810241 и 810243, се за-

менува со нов дел кој гласи: 
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Член 8 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, 
ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од  01.12.2015 година. 

 
Бр. 02-20085/1 Управен одбор 

26 ноември 2015 година Претседател, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

     

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
5868. 

Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда "Св. Климент 

Охридски", на седницата одржана на 23 ноември  2015 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО 2015  ГОДИНА ЗА 

НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ВОСПИТА-

НИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА,  УМЕТНОСТА,  ЗДРАВСТВОТО, ЗАШТИТАТА И УНАП-

РЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА И ВО СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. Во областа на воспитанието и образованието, државната награда им се доделува на: 

- проф. д-р Горан Ајдински - дефектолог и 

- проф. д-р Ратомир Грозданоски - теолог, библист и филолог. 

II. Во областа на културата и уметноста, државната награда  му се доделува на: 

- Раде Силјан - поет, литературен критичар и есеист.  

III. Во областа на здравството, државната награда и се доделува на: 

- доц.  д-р сци. Аспазија Софијанова - педијатар. 

IV. Оваа  одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-

ка Македонија". 

 

                                                           Одбор за доделување на  

 

    Бр. 08-5547/2 

                                                             државната награда  

                                                           „Св. Климент Охридски“ 

26 ноември 2015 година                                                              Претседател, 

            Скопје                                                               Акад. Витомир Митевски, с.р. 
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