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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
648.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 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) и Правилникот за формата и содржината на
барањето и постапката за обновување на дозволата за
работење на брокер („Службен весник на РМ“ број
122/2006, 58/2011, 164/2012, 85/2014 и 182/2016), постапувајќи по барањето бр.УП1 08-2 од 16.1.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија на седницата одржана на ден 8.2.2019 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Тања Поповска издадена со Решение бр.071550/3 од 29.6.2009 година и обновена со Решение бр.
УП1-08-52 од 16.4.2014 година, за период од пет години.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Тања
Поповска се обновува за период од 5 (пет) години од
денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Тања
Поповска престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-2
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

649.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 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) постапувајќи по барањето бр.УП1 08-3 од
30.1.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија на седницата одржана на ден
8.2.2019 година го донесе следното

667.

Решение за одземање на дозволата за
вршење на осигурително брокерски
работи на Осигурително брокерското
акционерско друштво ВИАСС Скопје..
Годишна наредба за извршување на
ветеринарните мерки и контроли за
заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од
животинско потекло во 2019 година....
Огласен дел.......................................
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РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на лицето Александар Домазетовски од
Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Александар Домазетовски се дава за период од 5 (пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Александар Домазетовски престанува да
важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова
решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-3
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

650.
Врз основа на член 1 став 2, член 106 и член 184 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
РМ“ бр. 95/2005, 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), член 51, член 54, член 87,
член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015),
постапувајќи по Барањето на Адвокат Иван Атанасов и
Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 08-28 од 21.12.2018
година, а во врска со основањето на брокерската куќа
Нова Фајненс АД Скопје, Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на ден 8.2.2019 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Постапкaта поведена по Барањето бр. УП1 08-28
од 4.6.2018 година за издавање на дозвола за работење
на брокерската куќа НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје (во
основање, која беше прекината со Решение бр. УП1 0828 од 16.7.2018 година на Комисијата за хартии од вредност на РМ, СЕ ЗАПИРА, по барање на подносителот.
2. Се задолжуваат лицата Холи Угриновски и Драган Чучук како основачи на брокерската куќа Нова
Фајненс АД Скопје, да извршат плаќање на надоместо-
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кот за разгледување и одлучување по барањето за основање на брокерската куќа НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје
во износ од 23.140,00 денари, согласно член 1 точка 11
од Тарифникот за утврдување на надоместоците што ги
наплатува Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 169/2010, 94/2011, 174/2011,
112/2012, 181/2014 и 167/2018).
3. Лицата од точка 1 на ова Решение се должни да
го платат надоместокот од точка 2 на ова решение во
рок од 10 дена од денот на правосилноста на ова Решение на жиро сметка на Комисијата за хартии од вредност, а во спротивно, надоместокот ќе се наплати по
присилен пат.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-28
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

651.
Врз основа на член 1 став 2, член 101, член 106 и
член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ бр. 95/2005, 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), член 51, член
54, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“
бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Адвокат
Иван Атанасов и Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 0828 од 04.06.2018 година, за добивање на согласност за
именување на директор на овластено правно лице кое е
поднесно во рамки на Барање за основањето на брокерската куќа Нова Фајненс АД Скопје, Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 08.02.2019 година го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Постапкaта поведена по Барањето бр. УП1 08-28
од 04.06.2018 година за добивање на согласност за именување на лицето Марјан Спасов за директор на брокерската куќа НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје (во основање), која беше прекината со Решение бр. УП1 08-43
од 16.07.2018 година на Комисијата за хартии од вредност на РМ, СЕ ЗАПИРА по барање на подносителот.
2. Се задолжуваат лицата Холи Угриновски и Драган Чучук како основачи на брокерската куќа Нова
Фајненс АД Скопје во рок од 10 дена од приeмот на
ова Решение, да извршат плаќање на надоместокот за
разгледување и одлучување по барањето за именување
на директор на брокерската куќа НОВА ФАЈНЕНС АД
Скопје, во износ од 12.000,00 денари, согласно член 1
точка 23 од Тарифникот за утврдување на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 169/2010, 94/2011,
174/2011, 112/2012, 181/2014 и 167/2018).
3. Лицата од точка 1 на ова Решение се должни да
го платат надоместокот од точка 2 на ова решение во
рок од 10 дена од денот на правосилноста на ова Решение на жиро сметка на Комисијата за хартии од вредност, а во спротивно, надоместокот ќе се наплати по
присилен пат.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-43
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

652.
Врз основа на член 1 став 2, член 106, 152-а, член 152б и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ бр. 95/2005, 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), член 51, член 54, член 87,
член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка
(„Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Адвокат Иван Атанасов и Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 08-28 од 4.6.2018 година, за
добивање на согласност за стекнување на квалификувано
учество во брокерска куќа, кое е поднесено во рамки на
Барање за основањето на брокерската куќа Нова Фајненс
АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 8.2.2019
година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Постапкaта поведена по Барањето бр. УП1 08-28
од 4.6.2018 година за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество од страна на лицата Холи Угриновски и Драган Чучук во брокерската куќа
НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје (во основање), која беше
прекината со Решение бр. УП1 08-44 од 16.07.2018 година на Комисијата за хартии од вредност, СЕ ЗАПИРА по барање на подносителот.
2. Се задолжуваат лицата Холи Угриновски и Драган Чучук како лица кои бараат согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерската куќа Нова Фајненс АД Скопје, да извршат плаќање на надоместокот за разгледување и одлучување по барањето за основање на брокерската куќа НОВА ФАЈНЕНС АД
Скопје, во износ од 30.000,00 денари поединечно, согласно член 1 точка 13 од Тарифникот за утврдување на
надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 169/2010,
94/2011, 174/2011, 112/2012, 181/2014 и 167/2018).
3. Лицата од точка 1 на ова Решение се должни да
го платат надоместокот од точка 2 на ова решение во
рок од 10 дена од денот на правосилноста на ова Решение на жиро сметка на Комисијата за хартии од вредност, а во спротивно, надоместокот ќе се наплати по
присилен пат.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-44
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

653.
Врз основа на член 1 став 2, член 106, 152-а, член 152б и член 184 од Законот за хартии од вредност (Службен
весник на РМ бр. 95/2005, 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), член 10, член 87, член 88 и
член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), а постапувајќи по Барањето на Друштвото ISEC Holding LTD
Nicosia, Cyprus, бр. УП1 08-71 од 21.11.2018 година, за добивање на согласност за стекнување на квалификувано
учество во брокерската куќа Иново брокер АД Скопје,
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 18.1.2019 година
го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
1. Постапкaта поведена по Барањето бр. УП1 08-71
од 21.11.2018 година за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество од страна на Друштвото ISEC Holding LTD Nicosia, Cyprus во брокерската
куќа Иново брокер АД Скопје, СЕ ПРЕКИНУВА.
2. Постапката ќе продолжи откако Комисијата ќе ги
обезбеди сите потребни докази, дополнителни информации и податоци со цел исполнување на сите законски услови и утврдување на фактичката состојба со сите битни факти и околности, кои подносителот на барањето треба да ги исполни.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-71
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

654.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 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) и Правилникот за формата и содржината на
барањето и постапката за обновување на дозволата за
работење на брокер („Службен весник на РМ“ број
122/2006, 58/2011, 164/2012, 85/2014 и 182/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-101 од
25.12.2018 година на седницата одржана на ден
18.1.2019 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Миомир Алексовски издадена со Решение
бр.07-316/2 од 30.1.2009 година и обновена на ден
25.2.2014 година со Решение бр. 08- УП1-5 за период
од пет години.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Миомир Алексовски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Миомир Алексовски престанува да важи и пред истекот на
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08-101
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател
м-р Нора Алити, с.р.

655.
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 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) и Правилникот за начинот
и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.
122/2006, 81/2014 и 131/2016) постапувајќи по Барањето од страна на Иново Брокер АД Скопје бр.УП1 08102 од 26.12.2018 година за давање согласност за именување на лицето Андреј Богдановски за директор на
брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје, Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија на
седницата одржана на ден 8.2.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на Андреј Богдановски, дипломиран економист, за директор на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје.
2. Согласноста за именување на Андреј Богдановски за директор на брокерската куќа Иново Брокер АД
Скопје се дава за период до 13.12.2022 година согласно
Одлука донесена на ден 13.12.2018 година од Собрание
на акционери на брокерската куќа Иново Брокер АД
Скопје.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на
разрешување на лицето Андреј Богдановски од функцијата директор на брокерската куќа Иново Брокер
АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за
именување на директор од страна на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-102
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

656.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2010, 13/2013,188/2013,43/2014,15/2015,154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и
107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на
8.2.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО
СОВЕТУВАЊЕ
1. Се одобрува издавање на уверение за инвестиционо советување на лицето Елена Тримческа, дипломиран економист, родена на ден 24.6.1978 година во
Скопје.
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2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
О б р а з л о ж е н и е
На 16.10.2018 година, лицето Елена Тримческа од
Скопје до Комисијата за хартии од вредност на на РМ
поднесе барање за признавање на квалификација стекната во странство во областа на инвестиционото советување врз основа на член 20 и член 21 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и
107/2016).
Во член 21 од истиот Правилник, признавањето на
документ издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ,
ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга
земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој
се докажува стекнатата квалификација во странство во
областа на инвестиционо советување го врши Комисијата за хартии од вредност на РМ.
Врз основа на член 22 од тој Правилник и член 20
од Статутот на Комисијата за хартии од вредност на
РМ број 01-1993/1 од 6.12.2013 година и Статутарната
одлука за изменување и дополнување на Статутот на
КХВ на РМ број бр.01-813/1 од 24.8.2017 година, Комисијата за хартии од вредност на на РМ на седницата
одржана на 26.10.2018 година донесе Одлука за формирање Комисија за признавање документи за стекната
квалификација од областа на инвестиционото советување стекнати во странство.
Лицето Елена Тримческа достави документација во
која е наведено дека на 29.8.2018 година се стекнала со
сертификат за стекнато звање CFA (Chartered Financial
Analyst), издаден од страна на Асоцијацијата за инвестициски менаџмент и истражување, Шарлотсвил, Вирџинија, САД (Association for Investment Management
and Research – AIMR), чии теми се опфатени со програмата за полагањето на стручниот испит за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на на РМ.
Согласно член 25 став 1 Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за
хартии од вредност на РМ го усвојува извештајот на
комисијата за признавање и го известува кандидатот
дека услов за издавање уверение е задолжително полагање на испитната област - Регулатива за пазарот на капитал во Република Македонија.
Имајќи го предвид член 25 став 1 од Правилникот,
лицето Елена Тримческа на ден 15.1.2019 година успешно ја положи темата која се однесува на Регулативата за пазарот на капитал во Република Македонија,
со што ги исполни сите услови за признавање на сертификат за инвестиционо советување/инвестиционен советник стекнат во странство.
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Имајќи го предвид напреднаведеното, Извештајот
за поднесеното барање за признавање на сертификат за
инвестиционо советување стекнат во странство за лицето Елена Тримческа и Решението за признавање на
сертификатот број 205593 од 15.1.2019 година за финансиски аналитичар (Chartered Financial Analyst –
CFA) издаден од страна на Асоцијацијата за инвестициски менаџмент и истражување, Шарлотсвил, Вирџинија, САД (Association for Investment Management and
Research – AIMR), на лицето Елена Тримческа, Комисијата за хартии од вредност на на РМ на седницата одржана на ден __-01-2019 година, констатира дека се исполнети условите за издавање уверение за инвестиционен советник од член 150 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013
43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018)
и членовите 21 и 25 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за
инвестиционо советување („Службен весник на РМ“
бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), заради што одлучи
како во диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
изјави жалба преку Комисијата за хартии од вредност
на РМ, до Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност во рок од 8 работни дена од денот на приемот на истото.
Број УП1 09-61
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

657.
Врз основа на член 2 став (1) точка 28, член 27 и
член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, бр.
25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр.
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018 година), постапувајќи по
Барањето на Универзална Инвестициона Банка АД
Скопје за одобрување на издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда од 11.1.2019 година,
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18.1.2019 година
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА - ПРВА ЕМИСИЈА НА
ПЕРПЕТУАЛНИ ОБВРЗНИЦИ
1. На Универзална Инвестициона Банка АД Скопје
(во понатамошниот текст: УНИ Банка АД Скопје) се
дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда - прва емисија на
5.000 перпетуални обврзници со поединечна номинална вредност од 1.000 евра и вкупна номинална вредност од 5.000.000 евра односно 307.475.000 денари
пресметано по средниот курс на НБРМ на денот пред
донесување на Одлуката од Собранието на акционери
на Банката.
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2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот за хартии од вредност и Одлуката бр.0201/6-2 од 11.1.2019 година за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда (прва
емисија на перпетуални обврзници) донесена на Собранието на акционери на УНИ Банка АД Скопје одржано
на ден 11.1.2019 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш, но не подоцна од три работни
дена, по истекот на рокот за реализација на емисијата
на обврзници по пат на приватна понуда.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни
дена од регистрацијата на перпетуалните обврзници во
депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на перпетуалните обврзници.
5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП1 број 10-1
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

658.
Врз основа на член 88 став 1 точка б) 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, 192/2015, 23/2016
и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден
18.1.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката број 021611/1 од 20.12.2018 година за измени и дополнувања
на Правилата за котација на Македонска берза АД
Скопје.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје
да достави до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија пречистен текст на Правилата за
котација на Македонска берза АД Скопје.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-106
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

659.
Врз основа на член 9 став (1), член 12, член 16 и
член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр.95/2005, бр.
25/2007, бр. 7/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр.
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018), постапувајќи по Барањето на Централна Кооперативна Банка АД Скопје за да-

вање одобрение за издавање на долгорочни должнички
хартии од вредност - прва емисија на конвертибилни
обврзници по пат на јавна понуда, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18.1.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА - ПРВА ЕМИСИЈА НА
КОНВЕРТИБИЛНИ ОБВРЗНИЦИ
1. На Централна Кооперативна Банка АД Скопје се
дава одобрение за издавање на долгорочни должнички
хартии од вредност по пат на јавна понуда - прва емисија на 5.000 конвертибилни обврзници со поединечна
номинална вредност од 1.000 евра и вкупна номинална
вредност од 5.000.000 евра односно 307.524.500,00 денари пресметано по средниот курс на НБРМ на денот
на донесување на Решението од Комисијата за хартии
од вредност на РМ.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката СА бр.0201/17 од
14.11.2018 година за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност- конвертибилни обврзници по
пат на јавна понуда (прва емисија на обврзници) донесена на Собранието на акционери на Централна Кооперативна Банка АД Скопје одржано на ден 14.11.2018
година и Одлуката НО бр.0204-167 од 28.12.2018 година за изменување и дополнување на Одлуката од Собрание на акционери СА бр.0201-17 од 14.11.2018 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност – конвертибилните обврзници за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш,
но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на емисијата на обврзници по пат на
јавна понуда.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни
дена од регистрацијата на обврзниците во депозитарот
за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија да достави доказ
дека е извршен упис на обврзниците.
5. Во случај на конверзија на долгорочните должнички хартии од вредност во акции, издавачот од точка
1 на ова Решение е должен во рок од осум дена од секоја извршена конверзија, согласно Одлуката за условно зголемување на основната главнина преку конверзија на долгорочни должнички хартии од вредност-конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда СА бр.
0201-18 од 14.11.2018 година, да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во трговскиот
регистар и за тоа да ја извести Комисијата за хартии од
вредност на РМ.
6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност од точка 5 на ова Решение за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш, но
не подоцна од три работни дена, од денот на уписот на
зголемувањето на основната главнина во трговскиот
регистар.
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7. Издавачот на долгорочни хартии од вредност –
Централна Кооперативна Банка АД Скопје е должен во
рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите
издадени со конверзија на обврзниците во депозитарот
за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија да достави доказ
дека е извршен упис на акциите издадени со конверзија
на обврзниците.
8. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП1 број 10-72
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

660.
Врз основа на член 31 од Законот за преземање на
акционерски друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015,
23/2016 и 248/2018), постапувајќи по Барањето за добивање дозвола за понуда за преземање на акционерското
друштво за трговија Нова Стоковна Куќа АД Струмица, поднесено на ден 31.12.2018 година од ТТК Банка АД Скопје, Оддел за услуги со хартии од вредност,
во име и за сметка на преземачите - Васил Георгиев и
Ристо Масев, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден
18.1.2019 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
1. На Васил Георгиев и Ристо Масев, се издава дозвола за давање понуда за преземање на Нова Стоковна
Куќа АД Струмица. Понудата за преземање ја дава
ТТК Банка АД Скопје, Дирекција за средства и ликвидност, Оддел за работа со хартии од вредност, во име и
за сметка на Васил Георгиев и Ристо Масев.
2. Понудата за преземање се однесува на 659 обични акции со право на глас издадени од Нова Стоковна
Куќа АД Струмица.
3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши
по цена од 61.500,00 денари по акција.
4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 28 дена од денот на првото објавување на понудата за преземање.
5. Преземачите од точка 1 на ова Решение се должни да ги извршат сите обврски во рокот и начинот
предвиден со Законот за преземање на акционерски
друштва и Понудата за преземање.
6. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП1 број 10-75
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

661.
Врз основа на член 112 став 3, член 112-б, член 112в, член 112-г, член 112-д, член 112-ќ, член 112-е, член
112-з, член 112-ѕ, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ,
член 112-н и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.
95/2005, 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 Македонија на седницата одржана на 8.2.2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА
ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН
ИСПИТ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за начинот и условите за обука и
полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр. 102/2014 и 107/2016) во членот 8 став (1)
точка 2 зборот “присуствувано на” се заменува со “завршено”.
Член 2
Во член 8 ставот (2) се менува и гласи:
“Кандидатот пријавата за следење на обуката и полагање на испитот за работење со хартии од вредност
ја доставува до Комисијата во писмена форма во рокот
определен во соопштението за организирање на обука,
објавено во дневните весници и на веб станицата на
Комисијата, заедно со:
-доказ за уплатен надомест согласно Тарифникот за
утврдување висина на надоместоци што ги наплатува
Комисијата за хартии од вредност на РМ”.
Член 3
Во член 8 по ставот (2) се додава нов став (3) кој
гласи:
“Кандидатот има обврска во рок од 15 дена од денот на поднесување на пријавата за следење на обуката и полагање на испитот за работење со хартии од
вредност истата да ја комплетира со целокупната документација за исполнување на условите од став 1 на овој
член ”.
Ставот (2) и (3) стануваат став (3) и (4).
Член 4
Во член 10 по ставот (9) се додава нов став (10) кој
гласи:
„Доколку обуката за работење со хартии од вредност се спроведува како менторска настава, кандидатите пријавени на истата имаат обврска да го положат
стручниот испит во рок од 2 години од денот на издаденото Решение за право на полагање на стручниот испит за работење со хартии од вредност од страна на
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.“
Ставот (10) и (11) стануваат став (11) и (12).
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Член 5
Во член 21 став (2) се менува и гласи:
“апостил печат на документoт издаден од глобална
професионална организација од областа на хартиите од
вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во
земја членка на ЕУ, Европски економски простор,
Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со
чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на работење со хартии од вредност“.
Член 6
Во член 22 став (1) се менува и гласи:
“Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со одлука ја именува
Комисија за признавање од најмалку 3 члена од лицата
кои се членови на Комисијата за спроведување на
стручниот испит за работење со хартии од вредност”.
Член 7
Во член 24 по ставот (3) се додава нов став (4) кој
гласи:
„кандидатот има обврска да ја положи испитната
област - Регулатива за пазарот на капитал во Република
Македонија и другите области или делови од области
кои ги утврдила Комисијата за признавање во рок од
најмногу 60 дена од првиот овозможен испитен термин
на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.“
Ставот (4) и (5) стануваат став (5) и (6).
Член 8
Овој Правилник влегува во сила со осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 01-126/2
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

662.
Врз основа на член 112-б, член 112-в, член 112- г,
член 112-д, член 112-ѓ, член 112-е, член 112-з, член
112-ѕ, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, член 112-н,
член 150 став 3, член 150-а став 6 и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 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 Македонија на седницата одржана на 8.2.2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА
ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН
ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот и условите за обука и
полагање на посебен стручен испит за инвестиционо
советување („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр.91/2014, 128/2014 и 107/2016) во членот 8 став
(1) точка 2 зборот “присуствувано на” се заменува со
“завршено”.
Член 2
Во член 8 ставот (2) се менува и гласи:
“Кандидатот пријавата за следење на обуката и полагање на испитот за инвестиционо советување ја доставува до Комисијата во писмена форма во рокот определен во соопштението за организирање на обука, објавено во дневните весници и на веб станицата на Комисијата, заедно со:
-доказ за уплатен надомест согласно Тарифникот за
утврдување висина на надоместоци што ги наплатува
Комисијата за хартии од вредност на РМ”.
Член 3
Во член 8 по ставот (2) се додава нов став (3) кој
гласи:
“Кандидатот има обврска во рок од 15 дена од денот на поднесување на пријавата за следење на обуката
и полагање на испитот за инвестиционо советување истата да ја комплетира со целокупната документација за
исполнување на условите од став 1 на овој член ”.
Ставот (2) и (3) стануваат став (3) и (4).
Член 4
Во член 10 по ставот (9) се додава нов став (10) кој
гласи:
„Доколку обуката за инвестиционо советување се
спроведува како менторска настава, кандидатите пријавени на истата имаат обврска да го положат стручниот
испит во рок од 2 години од денот на издаденото Решение за право на полагање на стручниот испит за инвестиционо советување од страна на Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија.“
Ставот (10) и (11) стануваат став (11) и (12).
Член 5
Во член 21 став (2) се менува и гласи:
“апостил печат на документoт издаден од глобална
професионална организација од областа на хартиите од
вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во
земја членка на ЕУ, Европски економски простор,
Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со
чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на работење со хартии од вредност”.
Член 6
Во член 22 став (1) се менува и гласи:
“Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со одлука ја именува
Комисија за признавање од најмалку 3 члена од лицата
кои се членови на Комисијата за спроведување на
стручниот испит”.
Член 7
Во член 24 по ставот (3) се додава нов став (4) кој
гласи:
„Кандидатот има обврска да ја положи испитната
област - Регулатива за пазарот на капитал во Република
Македонија и другите области или делови од области
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кои ги утврдила Комисијата за признавање во рок од
најмногу 60 дена од првиот овозможен испитен термин
на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.“
Ставот (4) и (5) стануваат став (5) и (6).
Член 8
Овој Правилник влегува во сила со осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 01-127/2
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

663.
Врз основа на член 190 и член 14 став 1 точка ж) од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
РМ“ бр.95/05, ........ и бр.83/18), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.2.2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
(1) Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување
на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр.28/08,171/13 и
64/15) во членот 3 став (1) точка 5. алинеја “трета” се
брише.
(2) По точката 27. се додава нова точка 27а. која
гласи:
“27a. Доколку барањето се однесува на одобрување
на иницијална јавна понуда согласно член 12 став (2)
од Законот за хартии од вредност, издавачот нема обврска до Комисијата да достави доказ за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување
по барањето за одобрение за издавање на хартии од
вредност.”
Член 2
Во членот 3 став (2) по точката 25. се додава нова
точка 25а. која гласи:
“25a. Доколку барањето се однесува на одобрување
на иницијална (првата) јавна понуда на обврзници издавачот нема обврска до Комисијата да достави доказ
за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување
и одлучување по барањето за одобрение за издавање на
хартии од вредност.”
Член 3
Завршни одредби
Одредбите од член 1 став (2) и член 2 од овој Правилник важат до 31.12.2019 година.

Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 01-170/2
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

664.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 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) и врз основа на член 38
став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен
весник на Република Македонија“ број 12/2009,
67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
на седницата одржана на ден 8.2.2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ
ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД
Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2013,
32/2014, 101/2014, 28/2015, 126/2015, 182/2016 и
33/2018) во член 8 зборовите „најдоцна до 31.12.2018
година“ се заменуваат со зборовите „најдоцна до
31.12.2019 година“.
Член 2
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за измена на Правилникот
за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка
на инвестициски фонд, од времен карактер („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 245/2018).
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 08-191/1
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

665.
Врз основа на член 184 став 1 точка б од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 10 став 7 од Законот за спречување перење на пари и финасирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“
бр. 120/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на
18.1.2019 година, донесе
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УПАТСТВО
ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ ЗА
СУБЈЕКТИТЕ ПОД НАДЗОР НА КОМИСИЈАТА ЗА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РМ
ГЛАВА I
Општи одредби
Член 1
(1) Со ова упатство се утврдуваат постапките за
проценка на ризикот од перење пари и финансирање на
тероризам како и факторите на ризик што субјектите
врз кои Комисијата за хартии од вредност на РМ (во
натамошниот текст: Kомисијата) врши надзор над примената на мерките и дејствијата утврдени со Законот за
спречување перење пари и финансирање на тероризам
(во понатамошен текст: Законот) треба да ги земат
предвид при проценката на ризикот од перење пари и
финансирање на тероризам, а се поврзани со индивидуалните деловни односи и повремените трансакции како
и начинот на спроведување на поедноставна и засилена
анализа на клиентот.
(2) Субјекти од ставот 1 на овој член се: брокерските куќи, лицата кои даваат услуги на инвестициски советници, друштвата за управување со отворени, затворени и приватни инвестициски фондови и на отворените, затворените и приватните инвестициски фондови
(во натамошниот текст: субјекти)
ГЛАВА II
Проценка на ризик и управување со ризик од перење
пари и финансирање на тероризам
Член 2
Секој субјект е должен при проценка и управување
со ризикот од перење пари и финансирање тероризам, а
кој произлегува од деловните односи со клиентите и
повремените трансакции да ги спроведе следните активности:
1. Да изврши проценка на своето целокупно работење со цел да го утврди степенот на изложеност на ризикот од перење пари и финансирање тероризам. Соодветно секој субјект е дожен да изврши проценка на ризикот од аспект на производите и услугите кои ги нудат на своите клиенти со цел да утврдат кои сегменти
од нивното работење се изложени на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, видот и профилиот на клиентите, бројот и големината на трансакциите и каналите за испорака на услугите кои се нудат на
клиентите;
2. Соодветно на извршената проценка на целокупното работење како што е наведено во претходната
точка секој субјект е должен да го идентификува соодветното ниво и начинот на вршење на анализа на клиентите кои ќе го спроведуваат при воспоставување на
деловниот однос со клиентот и извршување на повремените трансакции;
3. Субјектите се должни да обезбедат доволно информации со цел да бидат сигурни дека ги идентификувале сите релевантни фактори на ризик и доколку е
потребно да обезбедат дополнителни мерки при анали-

зата на клиентите со цел да добијат сеопфатен преглед
на ризикот поврзан со одреден деловен однос и повремена трансакција.
4. Да вршат редовна проверка и ажурирање на проценката на ризик. Субјектите исто така се должни да ги
следат трансакциите на своите клиенти со цел да проверат дали истите се соодветни на профилот на ризик
на тој клиент и, каде што е соодветно, да извршат проверка на потеклото на средствата со цел да детектираат
можно перење пари и финансирање тероризам. Податоците, документите и информациите кои субјектите ги
имаат за своите клиентите треба да бидат редовно ажурирани и точни.
Анализа на клиентот
Член 3
(1) Секој субјект пред да воспостави деловен однос
или да изврши повремена трансакција, треба да изврши
анализа на клиентот согласно член 14 став (1) од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам.
(2) Анализата од став 1 на овој член ги вклучува
најмалку мерките засновани на ризик со цел:
1. Идентификување на клиентот и, каде што е применливо, вистинскиот краен сопственик или законски
застапник на клиентот
2. Потврда на идентитетот на клиентот врз основа
на веродостојни и независни извори и, каде што е применливо, проверка на идентитетот на вистинскиот сопственик на клиентот за сигурно утврдување
3. Утврдување на целта и природата на деловниот
однос.
Проценка на ризикот од перење пари и финансирање
на тероризам
Член 5
(1) Проценката на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам се состои од:
1. Идентификување на ризикот од перење пари и
финансирање на тероризам
2. Проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам.
(2) Субјектите се должни при идентификување на
ризиците од перење пари и финансирање на тероризам
да ги земат предвид следниве фактори на ризик:
1. фактори на ризик кои се однесуваат на клиентот;
2. факторите на ризик кои се однесуваат на државите или географските подрачја;
3. фактори на ризик кои се однесуваат на производите, услугите и трансакциите
4. фактори на ризик кои се однесуваат на каналите
на дистрибуција (начинот на испорака на услугите).
(3) Субјектите се должни, кога е можно, да ги соберат информациите за факторите на ризик од перење пари и финансирање на тероризам од различни извори,
без разлика дали се пристапува индивидуално или преку комерцијално достапни механизми или бази на податоци во кои се обединети информации од повеќе извори.
(4) Субјектите се должни да го утврдат видот и бројот на извори на податоци кои содржат информации и
податоци за факторите на ризик.
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(5) Изворите на информации кои субјектите се
должни да ги земат предвид при одредувањето на изворот од став 4 на овој член се:
1. Национална проценка на ризикот од перење пари
и финансирање на тероризам
2. Информации изготвени од страна на влади или
други државни институции, како што се: националните
проценки на ризик, стратешките објави и предупредувања, како и образложенијa кои се даваат кон релевантните прописи
3. Упатства, циркулари и информации издадени од
надлежните органи, како и објаснувања за изречени регулаторни казни
4. Извештаи за закани, предупредувања и типологии и други информации издадени од страна на управите за спречување перење пари и други државни органи за кривично гонење
5. Информации добиени од анализа на клиентот.
(6) Субјектите може да земат предвид и други релевантни извори на информации, како што се:
1. сопствено знаење и професионално искуство
2. информации од здруженија на кои субјектите
припаѓаат за типологии и информации за ризиците што
се појавуваат
3. информации од граѓанското општество за индексите на корупцијата и други извештаи за државите
4. информации од извештаи на меѓународни тела
обврзани за поставување стандарди за меѓусебна евалуација или црни листи
5. информации од доверливи и јавни извори, како и
извештаи од доверливи медиуми
6. информации од доверливи комерцијални организации и
7. информации од статистички организации и академската заедница.
Фактори за проценка на ризик
Член 6
(1) Субјектите се должни со внатрешен акт да ги
пропишат факторите на ризик и методологијата што ќе
ја користат и применуваат. При дефинирање на факторите на ризик, субјектите се должни да ги имаат во
предвид најмалку факторите на ризик од ова Упатство
и Законот.Факторите на ризик пропишани со ова Упатство не претставуваат конечна листа на фактори на ризик и истите се разгледуваат во согласност со околностите во конкретниот случај.
(2) При проценка на ризикот од поединечни деловни односи или повремени трансакции, субјектите не се
обврзани да ги идентификуваат сите фактори на ризик
пропишани со ова упатство, туку само оние кои се релевантни за одреден деловен однос или трансакција.
(3) Субјектите се должни да имаат сеопфатен пристап кон ризикот поврзан со околностите на одреден деловен однос или повремена трансакција.
Фактори на ризик кои се однесуваат на клиентот
Член 7
(1) Субјектите се должни при идентификување на
ризикот поврзан со клиентот и неговиот вистински
сопственик да ги земат во предвид ризиците поврзани
со дејноста или професионалната активност на клиентот, неговиот углед како и природата и неговото однесување.
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(2) Факторите на ризик поврзани со дејноста или
професионалната активност на клиентот и неговиот
вистински сопственик, кои субјектите се должни да ги
разгледаат се следниве:
1. Дали клиентот и неговиот вистински сопственик
е поврзан со сектори кои се изложени на поголем ризик
од корупција, како што се градежниот сектор, фармацевтскиот сектор, здравствениот сектор, трговијата
со оружје и одбрана, рударската индустрија или секторот за јавни набавки
2. Дали клиентот или неговиот вистински сопственик е поврзан со сектори кои се изложени на поголем
ризик од перење пари и финансирање на тероризам, како што се трансфер на пари, казина и организатори на
игри на среќа или трговци со благородни метали
3. Дали клиентот или неговиот вистински сопственик се поврзани со сектори кои вклучуваат значителни
износи на готовина
4. Во случај кога клиентот е правно лице или правен аранжман која е целта на нивното основање, на
пример, која е нивната дејност.
5. Дали клиентот и неговиот вистински сопственик
се носители на јавна функција или постојат други релевантни врски со лица носители на јавна функција.
6. Дали клиентот и неговиот вистински сопственик
имаат некаква истакната јавна функција или се работи
за лице кое може да ја злоупотреби својата позиција за
стекнување лична корист, како на пример членови на
влијателни спортски тела со овластувања да носат одлуки или поединци кои можат да влијаат на извршната
власт или на други носители на одлуки.
7. Дали клиентот е правно лице на кое се применуваат барања за обелоденување на податоци со кои се
обезбедуваат доверливи и јавно достапни информации
за вистинскиот сопственик на клиентот, како што се
акционерско друштво со чии акции се тргува на регулиран пазар.
8. Дали клиентот е банка или финансиска институција која работи за сопствена сметка во земја со ефикасен систем за спречување перење пари и финансирање
на тероризам и над кои се врши супервизија во поглед
на обврската за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.
9. Дали клиентот е банка или финансиска институција над кој се изречени санкции или други мерки од
страна на надлежен орган во изминатите години поради неисполнување на обврските за спречување перење
пари и финансирање на тероризам.
10. Дали клиентот е орган на државната (јавната)
управа или компанија од држава со низок степен на корупција
11. Дали бекраундот (позадината) на клиентот и неговиот краен сопственик е во согласност со сознанијата
на субјектот за нивната поранешна, постоечка или планирана деловна активност, приходи од работење, изворот на средства на клиентот и на неговит краен сопственик.
(3) Факторите на ризик поврзани со угледот на клиентот и неговиот вистински сопственик кои субјектите
се должни да ги разгледаат се следниве:
1. Дали постојат неповолни извештаи од веродостојни и сигурни медиуми или други извори на информации за клиентот и неговиот вистински сопственик,
како што се наводи за казниви дела или врски со теро-
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ризам или финансирање на тероризам. Притоа за овие
наводи не е потребно да биде донесена правосилна
судска пресуда.
2. Дали поради управни или кривични постапки или
наводи за терористичка активност или финансирање на
тероризам, имотот клиентот, неговиот вистински сопственик или на било кое лице за кое се знае дека е тесно поврзано со нив, му бил замрзнат или субјектот има
основа за сомневање дека му е замрзнат.
3. Дали субјектот има сознанија дека клиентот или
неговиот вистински сопственик биле пријавени во
Управата за финансиско разузнавање поради сомнителни трансакции и
4. Дали субјектот има други информации за интегритетот на клиентот и неговиот вистинскиот сопственик со кои се стекнал за времетраење на деловниот однос.
(4) Субјектите мора да имаат во предвид дека некои
од факторите на ризик поврзани со природата и однесувањето на клиентот или неговиот вистински сопственик нема да бидат видливи при воспоставување на деловниот однос, односно може да се појават откако деловниот однос веќе ќе биде воспоставен.
(5) Факторите на ризик поврзани со природата и однесувањето на клиентот или неговиот вистински сопственик кои треба да се земат предвид од страна на
субјектот се следниве:
1. Дали клиентот има оправдана причина поради
која не може да обезбеди цврсти докази за својот идентитет, ако на пример се работи за лице кое бара меѓународна заштита
2. Дали постои сомневање во веродостојноста или
вистинитоста на идентитетот на клиентот или неговиот
вистински сопственик
3. Дали постои сомневање дека клиентот настојува
да избегне воспоставување на деловен однос, на пример, клиентот има намера да изврши една трансакција
или повеќе еднократни трансакции, иако воспоставувањето на деловниот однос би било економски оправдано.
4. Дали структурата на сопственост и контрола на
клиентот е сложена или нетранспарентна и дали за тоа
постои очигледно деловно и правно оправдување.
5. Дали клиентот издава акции на доносител или
има номинирани (nominee) акционери.
6. Дали клиентот е правно лице или правен аранжман кој може да се користи како средство за чување
имот.
7. Дали постои оправдана причина поради која
дошло до промена на сопственичката структура и контрола врз клиентот.
8. Дали клиентот бара реализација на трансакции
кои се сложени, невообичаени или неочекувано големи
или имаат невообичаен или неочекуван тек без очигледна економска, деловна или правна оправданост.
9. Дали постои причина за сомневање дека клиентот се обидува да ги избегне праговите од член 12 став
(1) алинеја б) и в) и член 52 од Законот за спречување
перење пари и финансирање тероризам.
10. Дали клиентот има непотребни или неразумни
барања за тајност, како на пример дали се двоуми при
обезбедување на информации потребни за спроведување на длабинска анализа или се обидува да ја прикрие
вистинската природа на неговиот бизнис.
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11. Дали дадените информации за изворот на имотот или изворот на средства на клиентот или на неговиот вистински сопственик се разбирливи и убедливи, на
пример, изворот на средствата произлегува од плата,
наследство или вложувања.
12. Дали клиентот ги користи производите и услугите што ги договорил со субјектот во согласност со
очекувањата при воспоставување на деловниот однос.
13. Дали потребите на нерезидентните клиенти би
можеле да бидат подобро задоволени на друго место и
дали постои очигледна економска и правна оправданост за видот на трансакцијата што клиентот ја бара и
14. Дали клиентот е непрофитна организација чии
активности можат да бидат злоупотребени заради финансирање на тероризам.
Фактори на ризик кои се однесуваат на државата
или географските подрачја
Член 8
(1) Субјектите се должни при идентификување на
ризикот поврзан со државите и географските подрачја
да ги земат во предвид ризиците поврзани со државите
во кои клиентот и неговиот вистински сопственик:
1. имаат свое седиште или престојувалиште
2. имаат главно место на извршување на дејноста и
3. имаат релевантни лични или деловни врски.
(2) Субјектите треба да имаат во предвид дека природата и целта на деловниот однос често може да биде
одлучувачки фактор за релативната важност на поединечните држави и географските фактори на ризик, како
на пример:
1. Кога средствата што се користат во деловниот однос се остварени надвор од Република Македонија, степенот на поврзани казниви дела и ефективноста на правниот
систем на друга држава можат да биде важен фактор.
2. Кога средствата се примаат од држави или се испраќаат во држави за кои се знае дека во нив дејствуваат терористички групи, субјектот врз основа на неговите сознанија за природата и целта на деловниот однос со клиентот е должен да разгледа во колкава мера ваквата активност може да биде протолкувана како очекувано дејствие
или истото може да предизвика основ за сомневање.
3. Кога клиентот е банка или финансиска институција, субјектот е особено обврзан да ја земе во предвид
соодветноста на системот за перење пари и финансирање на тероризам и ефективноста на надзорот за спречувањето перење пари и финансирање на тероризам во
државата од која потекнува овој клиент.
4. Кога клиентот е правен аранжман или труст, субјектот е обврзан да го земе во предвид степенот на
ефективно исполнување на меѓународните стандарди
за даночна транспарентност во државата каде клиентот
или доколку е применливо и неговиот вистински сопственик се регистрирани.
(3) Фактори на ризик кои субјектот е должен да ги
земе во предвид при утврдување на ефективноста на
системот за спречување перење пари и финансирање
тероризам во одредена држава се следните:
1. Дали се работи за високоризични држава како
што е утврдено во Националната проценка за ризик.
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2. Дали постојат информации од повеќе од еден веродостоен или сигурен извор за квалитетот на контролите спроведени за спречување перење пари и финансирање тероризам во таа држава, а која вклучува и информации за квалитот и ефективноста на регулаторните мерки и надзорот.
3. Изворите на овие информации можат да ги вклучат:
а) извештаите за меѓусебна проценка на FATF или
други регионални тела слични на FATF
б) листата на FATF или MONEYVAL за високоризични и некооперативни држави
в) проценките на Меѓународниот монетарен фонд
г) Извештаи од FSAP мисиите
4. Субјектот мора да земе во предвид дека членството во FATF или други регинални тела слични на
него не претпоставува дека системот за спречување перење пари и финансирање тероризам во одредена
држава е соодветен и ефикасен.
(4) Факторите на ризик кој субјектот е должен да ги
земе во предвид при утврдување на нивото на ризикот
од финансирање на тероризам поврзан со одредена
држава се:
1. Постоење на информации од тела надлежни за
кривичен прогон или други информации од веродостојни медиуми дека таа држава финансира или подржува
терористичка активност или е општо познато дека терористички организации делуваат во рамки на таа
држава или територија и
2. Дали таа држава е предмет на финасиски санкции, ембарго или мерки кои се поврзани со тероризам,
финансирање на тероризам, финансирање на тероризам
или вооружување воспоставени од ООН или Европската Унија.
(5) Фактори на ризик кои субјекот е должен да ги
земе во предвид при утврдување на нивото на транспарентност и даночна дисциплина на државите се следните:
1. Постоење на информации од повеќе од еден веродостоен извор дека државата е усогласена со меѓународните даночни стандарди за транспарентност и размена на информации како и докази дека на соодветен
начин во пракса се применуваат овие правила
2. Изворите на информации може да ги вклучат:
a) Известувањата од Глобалниот форум за транспарентност и размена на иформации во даночни цели на
OECD во кои државите се проценуваат за потребите на
даночната транспарентност и размена на инфромации
б) проценка на обврските за автоматска размена на
информации кои државата ги превземала врз основа на
заеднички стандарди за известување
в) проценка на усогласеноста со препораките на
FATF број 9., 24. и 25. Или на регионалните тела слични на FATF
г) проценките на Меѓународниот монетарен фонд
3. Дали таа држава се има обврзано на заедничкиот
стандард за известување за автоматска размена на податоци кој Г20 го има усвоено во 2014 година и дали
истиот ефективно го применува и
4. Дали државата има воспоставено сигурни и достапни регистри за вистински сопственик.
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(6) Фактори на ризик кои субјектот е должен да ги земе во предвид при утврдување на ризикот кој е поврзан
со нивото на поврзаните казниви дела се следните:
1. Постоење на информации од веродостојни и доверливи јавни извори за поврзани казниви дела. Изворите на информации може да ги вклучат:
а) индекси за перцепција на корупција
б) извештаите на ОЕЦД за спроведување на конвенцијата за сузбивање на корупцијата на ОЕЦД и
в) светските извештаи за дрога на канцеларијата на
Обединетите Нации за дрога и криминал
2. Постоење на информации од повеќе од еден веродостоен и сигурен извор за капацитетите на истражниот и судскиот систем на државата за можноста ефикасно да изврши истрага и кривичен прогон за поврзаните кривични дела.
Фактори на ризик кои се однесуваат на производите, услугите или трансакциите
Член 9
(1) Факторите на ризик кои субјектите треба да ги земат во предвид при утврдување на ризиците поврзани со
производите, услугите или трансакциите се следните:
1. степенот на транспарентност или нетранспарентност на производите, услугите или трансакциите
2. сложеноста на производите, услугите или трансакциите и
3. вредноста или обем на производите, услугите или
трансакциите.
(2) Факторите на ризик кои субјектите треба да ги
земат во предвид при утврдување на ризиците поврзани со транспарентноста на одреден производ, услуга
или трансакција се следниве:
1. степенот до кој еден производ или услуга овозможува анонимност или го олеснуваат прикривањето
на идентитетот на клиентот, вистинскиот сопственик
или сопственичка структура. Примери за такви производи и услуги се акции на доносител или доколку правното лице е фондација која може да биде структурирана на начин кој поддржува анонимност и овозможува
трансакции со фиктивни компании или компании со
номинални (nominee) акционери.
2. степенот до кој трето лице, кое не е вклучено во
деловниот однос, може да дава инструкции како на
пример, во случај на коресподентски однос.
(3) Факторите на ризик кои субјектите треба да ги
земат во предвид при утврдување на ризиците поврзани со сложеноста на одреден производ, услуга или
трансакција се следните:
1. степенот на сложеност на одредена трансакција и
вклученост на повеќе страни или држави како и нивото
на непосредност во трансакциите.
2. степенот до кој производите или услугите дозволуваат плаќање од страна на трети лица или прифаќање
на прекумерни плаќања во случаите каде тоа не би бил
вообичаен тек на трансакциите.
3. во случаите кога плаќањето од трети лица е очекувано, дали субјектот е запознаен со идентитетот на
третите лица, како на пример дали станува збор за
правно лице кое исплаќа државни средства или гаран-
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тот и дали производите и услугите се финансираат исклучиво со пренос на средства од сопствената сметка
на клиентот во друга финансиска институција која е
предмет на надзор и е обврзана да ги почитува стандардите за спречување на перење пари и финансирање на
тероризам.
4. Дали субјектот има познавање за ризиците поврзани со одреден негов нов или иновативен производ
или услуга, особено кога вклучува користење на нови
технологии или начини на плаќање.
(4) Факторите на ризик кои субјектите треба да ги
земаат во предвид при утврдување на ризикот поврзан
со вредноста или големината на одреден производ, услуга или трансакција се следните:
1. степенот до кој производите или услугите се фокусирани на готовина, како што се многу платежни услуги и одредени тековни сметки.
2. степенот до кој производите или услугите ги
олеснуваат или поттикнуваат трансакции со висока
вредност.
3. постоење на одредени ограничувања во поглед на
максималната вредност на трансакцијата или на нивото
на премијата со кои би се ограничила употребата на
производи или услуги за целите на перење пари и финансирање на тероризам.
Фактори на ризик кои се однесуваат на каналите на
дистрибуција (начинот на испорака)
Член 10
(1) При утврдување и идентификување на ризикот
поврзан со начинот на кој производите или услугите се
испорачуваат до клиентот, субјектот е обврзан да го земе предвид ризикот поврзан со:
1. мерките кои е потребно да бидат преземени во
ситуации кога клиентот не е физички присутен при испорака на производ или услуга.
2. мерките кон лицата со кои субјектите биле доведени
во положба да воспостават однос при примена на Законот
за спречување перење пари и финансирање тероризам.
3. природата на односот помеѓу посредникот и субјектот.
(2) Фактори на ризик кои субјектите ги земаат во
предвид при утврдување на ризиците поврзани со испорачување на производи или услуги се:
1. присуството на клиентот за време на идентификацијата.
2. употребата на одредена форма на заштита при
спроведувањето на длабинска анализа на клиентот во
случај на отсуство на клиентот.
3. преземање мерки за спречување на лажно претставување и злоупотреба на идентитетот.
4. спроведувањето на мерки за аналза на клиентот
која наместо субјектот ја има извршено некое трето лице во рамки на иста група.
5. потпирање на субјектот на мерките на анализа на
клиентот кои ги спровело трето лице кое е дел од иста
група а која нема да го изложи субјектот на поголем
ризик од перење пари и финансирање тероризам.
6. мерките кои субјектот ги има преземено со цел
да се увери дека третото лице е дел од иста група која
ги применува мерките за анализа на клиенти според
стандардите на Европската Економска Област (ЕЕО)
согласно Законот.
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7. потврдување дали мерките за анализа на клиентот наместо од субјектот се спроведени од трето лице,
кое е финансиска институција а не е во рамкии на истата група,
8. потврдување дали мерките за анализа на клиентот наместо од субјектот се спроведени од трето лице
чија основна дејност не е поврзана со давање на финансиски услуги и кое не е дел од иста група
9. Дали се преземени мерки со цел субјектот да се
увери:
a) дека третото лице кое не е дел од иста група, а
кое ги спровело мерките за анализа на клиентот во име
на субјектот, применува мерки на анализа на клиент и
води евиденција согласно стадардите на ЕЕО и дека
врз истото се врши надзор со цел да се утврди усогласеност со обврските за спречување перење пари и финансирање тероризам споредливи со оние кои произлегуваат од Законот.
б) дека третото лице по поднесено барање веднаш
ќе обезбеди копии од податоците со кои идентитетот
на клиентот е утврден и верификуван согласно Закон
в) дека може да се потпре на квалитетно изработената
анализа на клиентот која ја применува тртетото лице.
Член 11
(1) Субјектот е должен факторите на ризик да ги
пондерира според важноста за одреден деловен однос
или повремена трансакција.
(2) При пондерирање на факторите за ризик субјектот е должен да осигура дека:
1. на доделувањето на пондерот неоправдано не
влијае само еден фактор
2. Проценката за ризик не е условена од економски
фактори или профитот на субјектот
3. Пондерирањето не доведува до ситуација во која
би било невозможно било кој деловен однос да биде
категоризиран со висок ризик
4. Ситуациите наведени во член 33 од Законот кои
се однесуваат на околности кои претставуваат висок
ризик, не можат да бидат исклучени при пондерирање
на клиентот
5. Оценката за ризик која е автоматски доделена
може да биде поништена.
(3) Доколку субјектот ја поништил оценката за ризик од став 2 точка 5 од овој член, истиот е должен таквото поништување на оценката уредно да го документира.
(4) Субјектот мора да биде сигурен дека доделената
оценка за ризик го одразува неговото разбирање за ризикот од перење пари и финансирање тероризам и истото ќе може на барање да и го докаже на Комисијата.
Категоризација на деловните односи и реализираните
трансакции
Член 12
(1) По извршената проценка на ризикот, субјектот е
обврзан да ги категоризира деловните односи и повремените трансакции, согласно проценетиот степен на
ризик од перење пари и финансирање на тероризам.
(2) Субјектот е обврзан со внатрешен акт да го пропише начинот на категоризацијата на ризиците според
типот и големината на бизнисот и видовите ризици на
кои е изложен, во најмалку три категории: висок, среден или низок ризик.
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ГЛАВА III
Мерките за поедноставена и засилена анализа
на клиентот
Член 13
(1) Субјекот е потребно да користи процена на ризик заради насочување на ресурсите за управување со
ризикот од перење пари и финансирање на тероризам,
при воспоставување на деловен однос со клиентот и во
текот на времетраењето на деловниот однос.
(2) Субјектот е должен да ги примени мерките за
анализа на клиентот наведени во член 14 од Законот со
цел истите да му бидат од помош за подобро да ги
разбере ризиците поврзани со поединечни деловни односи или повремени трансакции.
(3) Субјектот е должен со внатрешен акт да ги пропише мерките за анализа на клиентот во согласност со
степенот и видот на ризици од перење пари и финансирање на тероризам кои тој ги утврдил. При дефинирање на мерките за анализа, субјектот е обврзан да ги земе во предвид мерките за анализа пропишани со ова
Упатство и истите доследно да ги применува.
Поедноставена анализа на клиентот
Член 14
(1) При вршење на поедноставена анализа на клиентот, субјектот е должен да ги спроведе сите мерки за
анализа на клиентот наведени во член 14 и член 32 од
Законот.
(2) Доколку деловниот однос или повремените
трансакции се категоризирани со низок ризик, субјектот може да го прилагоди обемот, времето на спроведување или типот на одредени или на сите мерки за
анализа на клиентот на начин кој е соодветен на оваа
категорија на ризик.
(3) Мерките на поедноставена анализа што субјектите може да ги применат вклучуваат, но не се ограничени на:
1. Прилагодување на времето за спроведување на
анализа на клиентот, на пример во случаите каде што
бараниот производ или трансакција има карактеристики кои ја ограничуваат употребата на производот или
трансакцијата за целите на перење пари и финансирање
на тероризам:
а) со проверка на идентитетот на клиентот и/ или
вистинскиот сопственик на клиентот за време на воспоставувањето на деловниот однос или
б) со проверка на идентитетот на клиентот и/ или на
вистинскиот сопственик на клиентот кога трансакциите го надминуваат интерно одредениот праг или по истекот на разумен временски период. Во таков случај,
субјектот мора да обезбеди дека:
- со наведеното не се исклучува клиентот од спроведување на анализа на клиентот согласно закон
- субјектот мора до го идентификува и верификува
идентитетот на клиентот и на вистинскиот сопственик
на клиентот
- прагот или временското ограничување се поставени на разумно ниско ниво
- воспоставил систем за откривање на пречекорувањата на утврдениот праг или временската рамкаото ограничување

- не го одложува спорведувањето на анализа на клиентот во случај кога со закон или подзаконски акт е
пропишано да собирање на тие информации.
2.Прилагодување на обемот на информации собрани за идентификација, верификација или следење на
деловниот однос, на пример:
а) проверка на идентитет врз основа на информациите добиени од еден сигурен, веродостоен документ
или извор на податоци, или
б) претпоставка за природата и целта на деловниот
однос, бидејќи производот е дизајниран исклучиво за
една намена.
3. Прилагодување на квалитетот или изворот на информации собрани за идентификација, верификација
или следење на деловниот однос, на пример:
а) прифаќање на информациите добиени од страна
на клиентот, наместо од независен извор кога се проверува идентитетот на вистинскиот сопственик, доколку
од објективни причини не е можно да се соберат информации од независни извори или
б) кога ризикот кој се поврзува со сите аспекти на
деловниот однос е многу низок, потпирајќи се на извор
на средства за да се исполнат некои од барањата за анализа на клиентот, на пример, кога станува збор за средства доделени како државна помош или кога средствата се префрлени од сметка која гласи на име на клиентот.
4. Прилагодување на динамиката со која се ажурира
анализата на клиентот и се ревидира деловниот однос,
на пример, дури по некој одреден настан како распрашување на клинетот со цел склучување договар за нов
производ или услуга или пречекорување на утврдениот
праг во трансакција која не треба да резултира со неажурирање на информациите од анализата на клиентот
и
5. Прилагодување на динамиката и интензитетот на
следење на трансакциите, како што се следење на трансакции само над одреден праг кој субјектот е должен
да го постави на разумно ниво и да се воспостави систем за идентификација на поврзани трансакции, кои заедно би го надминале тој праг.
(4) Информациите кои субјектот ги собира со примена на мерки на поедноставена анализа на клиентот
мора да му обезбедат разумна сигурност дека неговата
проценка за низок степен на ризик поврзан со деловниот однос или повремената трансакција е оправдана и ќе
биде доволна на субјектот за да обезбеди доволно информации за природата на деловниот однос или повремените трансакции со цел идентификување на необични или сомнителни трансакции.
(5) Субјектот не смее да применува мерки на поедноставена анализа кога за клиентот, трансакцијата,
средствата или ресурсите постојат причини за сомневање за перење пари и/ или финансирање на тероризам,
кога во однос на клиентот се применува сценарио со
висок степен на ризик, доколку станува збор за сложена и невообичаена трансакција за кои постои обврска
за спроведување на засилена анализа согласно закон
тогаш субјектот не може да применува поедноставена
анализа.
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Засилена анализа на клиентот
Член 15
(1) Субјектот е должен да применува мерки за засилена анализа на клиентот во случаите наведени во член
33 од Законот заради управување и намалување на ризиците кои потекнуваат од високо ризични трансакции.
(2) Мерките за засилена анализа на клиентот се
применуваат истовремено со редовните мерки за анализа на клиентот.
Мерки за засилена анализа кои се применуваат
за носители на јавни функции
Член 16
(1) Субјектите кои утврдиле дека клиентот или вистинскиот сопственик на клиентот е носител на јавна
функција, се должни:
1. Да преземат соодветни мерки за да го утврдат изворот на средствата и имотот што ќе се користи во деловниот однос или за повремени трансакции, со цел да
се осигураат дека нема да управуваат со пари стекнати
преку корупција или друго казниво дело
2. Да добијат одобрение од високото раководството
за да воспостави или да го продолжи деловниот однос
со одредено лице кое е носител на јавна функција или
клиент чиј вистински сопственик е носител на јавна
функција
3. Да се спроведат засилени мерки за постојано следење на трансакциите и ризиците поврзани со деловниот однос, а при тоа динамиката на следењето треба да
биде усогласена со високото ниво на ризик кој произлегува од деловниот однос
4. Да се идентификуваат невообичаени трансакции
и редовно да се разгледуваат сите информации кои се
на располагање за да се обезбеди дека сите нови информации кои би можеле да влијаат на проценката на
ризиците ќе може навремено да бидат идентификувани.
(2) Мерките од став 1 точка 1 на овој член зависат
од степенот на ризик поврзан со деловниот однос или
повремената трансакција. Кога ризикот поврзан со деловниот однос или повремената трансакција со лица
носители на јавна функција е особено висок, субјектот
е должен да го провери изворот на средствата и на
имотот врз основа на веродостојни и независни податоци, документи или информации.
(3) Субјектот е обврзан со внатрешен акт да дефинира кое ниво од високото раководство ќе биде надлежно за одобрувањето наведено во ставот 1 точка 2 на
овој член. Раководното лице треба да биде на доволно
висока функција и да има овластувања за надзор и носење на одлуки за прашања кои директно влијаат врз
профилот на ризичност на субјектот. При одлучување
за одобрувањето од ставот 1 точка 2 на овој член, лицето ќе ги земе предвид степенот на ризик од перење пари и финансирање на тероризам на кој субјектот би бил
изложен ако воспостави или продолжи со деловниот
однос и можноста ефикасно да управува со тој ризик.
(4) Субјекотот е должен да ги спроведе сите мерки
од ставот 1 на овој член за лицата кои се носители на
јавни функции и на членовите на нивните семејства и
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познати блиски соработници на лицата од членот 2
алинеја 22 од Законот, како и да го прилагоди обемот
на овие мерки во согласност со ризикот.
Мерки за засилена анализа кои се применуваат за
клиенти од високоризични држави
Член 17
(1) При вршење на трансакции со физички или
правни лица кои се основани или се жители на високоризична држава како и во сите други високо-ризични
ситуации, субјектот е должен со внатрешен акт да дефинира мерки на засилена анализа соодветни за поединечна високоризична ситуација.
(2) Соодветниот вид на засилена анализа, вклучувајќи го и обемот на бараните дополнителни информации и спроведениот засилен надзор, треба да зависат
од причината поради која одредена повремена трансакција или одреден деловен однос е категоризиран како
високоризичен.
(3) За сите случаи од став 1 на овој член, субјектот
не е обврзан да ги применува сите мерки за засилена
анализа од ставот 4 на овој член. Во одредени ситуации
со висок ризик, може да биде доволно да се фокусира
на зголемен континуиран надзор во текот на траењето
на деловниот однос.
(4) При одредувањето на мерките за засилена анализа од ставот 1 на овој член, субјектот треба да го земе во предвид следното:
1. Зголемување на обемот на информации што се
собираат за целите на анализата:
а) информации за идентитетот на клиентот и на неговиот вистински сопственик или сопственичката
структура и контрола на клиентот, со цел субјектот да
се осигури дека го разбира ризикот поврзан со деловниот однос. Зголемувањето на обемот на информации
може да вклучи собирање и проценка на информации
за угледот на клиентот или на неговиот вистински сопственик и проценка на било какви негативни тврдења
против клиентот или неговиот вистински сопственик,
како што се:
- информации за членови на семејството и блиските
деловни партнери
- информации за минатите и сегашните деловни активности на клиентот или неговиот вистински сопственик
- неповолни медиумски изјави
б) информации во врска со природата на деловниот
однос со цел субјектот да може да утврди дека природата и целта на деловниот однос се легитимни за да може да изработи комплетен профил на ризичност на клиентот, како што се:
- бројот, големината и динамиката на реализација
на очекуваните трансакции по сметка, така што субјектот може да ги согледа отстапувањата кои може да предизвикаат сомнежи и следствено да се бараат докази и
документација од клиентот
- причината поради која клиентот бара одреден производ или услуга, особено кога не е јасно зошто потребите на клиентот не можат да се исполнат на поинаков
начин или во друга земја
- дестинација на средствата
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- природата на деловната активност на клиентот
или неговиот вистински сопственик, со цел субјектот
полесно да ја разбере веројатната природа на деловниот однос.
2. Зголемување на квалитетот на информациите кои
се собираат за целите на анализа на клиентот за да се
потврди идентитетот на клиентот или вистинскиот сопственик на клиентот, вклучувајќи:
а) поставување на барање првото плаќање да се изврши преку сметка отворена на име на клиентот во банка
во Република Македонија или во земја-членка на Европската Унија или трета земја во која се применуваат мерки
исти или еквивалентни на оние утврдени со Законот.
б) проверка дека имотот на клиентот и средствата
кои се користат во деловниот однос не потекнуваат од
криминални активности и дека изворот на имотот и изворот на средствата е во согласност со сознанијата на
субјектот за клиентот и природата на деловниот однос.
Во одредени случаи, кога ризикот поврзан со деловниот однос е особено висок, проверката на изворот на
имотот и изворот на средствата може да биде единствената соодветна мерка за ублажување на ризикот. Изворот на средствата или имотот може да се провери, на
пример, со споредување на пријавениот ДДВ и данок
на добивка, копии од ревидираните извештаи, банкарски изводи, јавни исправи или медиумски написи.
3. Зголемување на фреквенцијата на следење со цел
субјектот да се осигура дека може да управува со ризикот поврзан со поединечните деловни односи или може
да заклучи дека деловниот однос повеќе не одговара на
подготвеноста на субјектот за преземање ризик, како и
субјектот да биде во можност да идентификува трансакции за кои е потребно понатамошно испитување,
вклучувајќи:
а) Зголемување на зачестеноста на ревидирање на
деловниот однос за да се одредат потенцијалните промени во профилот на ризичност на клиентот и способноста на субјектот и понатаму да го управува тој ризик
б) добивање согласност на високото раководство за
воспоставување или продолжување на деловен однос
со цел да се осигура дека високото раководство е свесно за ризиците на кои субјектот е изложен и да може да
донесе одлука соодветна на способноста да управува
со тој ризик
в) почесто ревидирање на деловниот однос сo цел
да се осигура дека сите промени во профилот на ризичност на клиентот ќе се идентификуваат, проценат и, доколку е потребно, ќе се преземат потребните мерки или
г) да спроведуваат почесто или подетално следење
на трансакциите за да се идентификуваат какви било
необични или неочекувани трансакции кои можат да
предизвикаат сомневање за перење пари и финансирање на тероризам. Следењето на трансакциите по потреба може да вклучува утврдување на дестинацијата на
средствата или причините за извршување на одредени
трансакции.
Мерки за засилена анализа применети на сложени
и невообичаени трансакции
Член 18
(1) Субјектот е должен да има соодветни политики
и процедури во рамки на програмата од член 11 од Законот за откривање на сложени и невообичаени трансакции или шеми на трансакции.
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(2) Субјектот е должен да применува мерки за засилена анализа кога ќе открие трансакции кои се невообичаени поради тоа што:
1. се поголеми од очекувањата на субјектот со оглед на познавањето на клиентот, деловниот однос или
категоријата на која клиентот припаѓа,
2. се невообичаени или неочекувани во споредба со
вообичаената активност на клиентот или со трансакциите кои се поврзани со слични клиенти, производи или
услуги,
3. се многу комплексни во споредба со други слични трансакции поврзани со слични типови на клиенти,
производи или услуги,
4. субјектот не гледа одредена економска или правна оправданост на трансакцијата или се сомнева во
вистинитоста на информациите што му се дадени.
(3) Овие мерки на засилена анализа на клиентот
треба да бидат доволни со цел субјектот да може да утврди дали невообичаените трансакции предизвикуваат
сомневање и покрај мерките наведени во член 38 став
(3) од Законот, вклучуваат најмалку и:
1. Преземање на оправдани и соодветни мерки со
цел да се разбере позадината и целта на трансакциите,
на пример, за да се утврди изворот и дестинацијата на
средства или собирање на дополнителни информации
за деловната активност на клиентот со цел да се утврди
веројатноста на спроведувањето на таквите трансакции
за тој клиентот и
2. Почесто следење на деловните односи и последователните трансакции и посветување на поголемо внимание на деталите.
(4) Субјектот може да одлучи да ги следи поединечните трансакции кога се пропорционални на ризикот
што го идентификувал.
Одбивање на деловен однос и реализирање
на трансакција
Член 19
(1) Субјектот кој не може да ги преземе мерките за
анализа на клиентот од член 14 од Законот, доколку не
е сигурен дека целта и природата на деловниот однос
се легитимни или ако оцени дека не може ефикасно да
се справи со ризикот и дека тоа би можело да се користи за целите на перење пари и финансирање на тероризам, во тој случај не смее да воспостави деловен однос
или да ја реализира трансакцијата.
(2) Кога веќе постои деловен однос за кој субјектот
не може да ги спроведе мерките наведени во 14 од Законот во разумен рок или за кои постои основано сомнение дека целта и природата на деловниот однос не се
во согласност со закон, субјектот е должен да го прекине или одложи спроведувањето на трансакцијата до
прекинување на деловниот однос или до спроведување
на мерки.
(3) Примената на пристапот кој се заснова на проценката на ризикот не го обврзува субјектот да ги одбие или да ги прекине деловните односи со целокупната категорија на клиенти кои се поврзани со висок ризик од перење пари и финансирање на тероризам, бидејќи ризикот поврзан со поединечни деловни односи
варира во рамките на истата категорија клиенти.
(4) Субјектот е должен со внатрешен акт (Програмата соглсано член 11 од Законот или Проценката на
ризик) да го пропише степенот на донесување одлуки
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за забрана на воспоставување и прекинување на деловен однос, забрана за извршување трансакција или прекин на спроведување на трансакции, како и да го пропише рокот од ставот 2 на овој член.
Надзор, преглед и чување на евиденција за проценка
на ризик
Член 20
(1) Субјектот е должен да ги ревидира своите проценки на ризик од перење пари и финансирање на тероризам поврзани со поединечни деловни односи и повремени трансакции, како и факторите на кои се засноваат со цел да осигура ажурираност и релевантност на
своите проценки на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам.
(2) Субјектот е должен да ги процени информациите собрани во рамките на континуираниот надзор на
деловниот однос и да разгледа дали тие имаат влијание
врз проценката на ризикот.
(3) Субјектот треба да обезбеди системи и контроли
за да се идентификуваат ризиците од перење пари и
финансирање на тероризам при нивното настанување и
да ги оцени овие ризици, а доколку е потребно навремено да ги вклучи во своите проценки.
(4) Системите и контролите од став 3 на овој член
вклучуваат:
1. Процеси на редовно разгледување на добиените
информации со цел да се идентификуваат трендовите и
новите спорни прашања поврзани со одделните деловни односи и со работењето на субјектот
2. Процеси на редовно разгледување на релевантните извори на информации наведени во членот 5 став 5 и
6 од ова Упатство, а особено:
а) редовно разгледување на медиумските извештаи
кои се релевантни за економскиот сектор и подрачјата
каде субјектот активно работи
б) редовно разгледување на предупредувањата и извештаите на органите одговорни за спроведување на
Законот
в) субјектот да се осигури дека е свесен за промените во предупредувањата за терористички активности и
режимот на санкции веднаш по нивното настанување;
г) објави издадени од надлежните органи.
3. Процес за собирање и преглед на информации за
ризиците поврзани со нови производи
4. Соработка со претставници од други сектори и
надлежни тела (пр. тркалезни маси, конференции и даватели на образовни услуги) и договори со кои се регулира обезбедувањето на информации или наоди на релевантни лица
5. Воспоставување деловна етика за размена на информации во рамките на субјектот
(5) Во рамки на системот на контрола субјектите се
должни да воспостават редовно ажурирање на проценката на ризикот и да ја утврдат динамиката на спроведување на следната проценка на ризик.
(6) Во случај на нови ризици или зголемување на
постоечките, субјектот е обврзан да ја ажурира проценката на ризикот и да води евиденција во текот на годината за прашања што може да влијаат на проценката на
ризик, како што се интерните извештаи за сомнителни
трансакции, неусогласености и информации добиени
од вработените кои работат со клиенти (front office).
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(7) Субјектот е должен сите промени на оценката на
ризикот и придружните мерки за анализа на клиентот
да ги прилагоди пропорционално и соодветно на воспоставената постапка за проценка на ризик од перење
пари и финансирање на тероризам.
(8) Субјектот е должен да осигури дека неговите
системи за управување со ризик и контрола, особено
оние што се однесуваат на примената на соодветната
анализа на клиентот, се ефективни и пропорционални
на ризикот.
(9) Субјектот е должен со внатрешен акт (Програмата од член 11 од Законот) да го пропише водењето
евиденција и документирањето на проценката на ризикот од деловните односи и сите промени во проценката
на ризиците.
ГЛАВА IV
Правила применливи за инвестициските фондови
Воведни одредби за инвестициските фондови
Член 21
(1) Одредбите од оваа глава се однесуваат на друштва за управување со инвестициски фондови и на
друштвата за управување со приватни фондови.
(2) Субјектите од став 1 на овој член се должни да
ги применуваат мерките, дејствијата и постапките наведени во Глава V на ова Упататсво, кога тоа е применливо.
Фактори на ризик за производите, услугите и трансакциите кај инвестициските фондови
Член 22
(1) При разгледување на ризикот поврзан со производ, услуга и трансакција што доведува до поголем ризик, релевантните фактори на ризик вклучуваат:
1. фонд кој е основан за ограничен број на инвеститори, како што е приватен фонд или фонд со еден вложувач
2. можност за стекнување акции или удели на фондот и потоа нивен откуп во краток временски рок, без
значителни административни трошоци за вложувачот
3. можност за тргување со акции или удели на фондот без да се информира управителот на фондот во моментот на тргувањето, а како резултат на тоа, информациите за вложувачот ги делат неколку субјекти, како
што е случај со затворените фондови со кои се тргува
на секундарниот пазар
4. запишување односно стекнување на удели или
акции во фондот, кое вклучува сметки или трети лица
од повеќе држави, особено кога тие држави се поврзани со висок ризик од перење пари и финансирање на
тероризам.
5. запишување односно стекнување на удели или
акции во фондот, кое вклучува трети лица во својство
на запишувачи односно стекнувачи или примачи на
плаќањата, особено во ситуации каде што тоа не се
очекува.
(2) При разгледување на ризиците поврзани со производ, услуга и трансакција кои укажуваат на помал
ризик, релевантните фактори на ризик вклучуваат:
1. Неприфаќање на уплати од трето лице
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2. Намена на фондот само за мали инвеститори, со
ограничување на висината на вложувањето.

Фактори на ризик кои се однесуваат на начинот на
испорака на услугите на инвестициски фондови

Фактори на ризик кои се однесуваат на клиентот
кај инвестициски фондови

Член 24
(1) При разгледување на ризикот поврзани со начинот на испорака на услуги на инвестициските фондови
што укажуваат на поголем ризик, релевантните фактори на ризик вклучуваат:
1. Нејасни или сложени начини на испорака што го
ограничуваат надзорот на деловните односи и можноста за надзор на трансакциите, на пример, субјектот користи значителен број поддистрибутери за испорака во
трети земји
2. Дистрибутерот е во земја поврзана со поголем
ризик од перење пари и финансирање на тероризам
согласно проценката според одредбите од Глава II. на
ова Упатство;
(2) При разгледување на ризикот поврзан со начините на испорака на услугите кои укажуваат на помал
ризик, релевантните фактори на ризик вклучуваат:
1. фондот прима само одреден тип на ниско ризични инвеститори, како што се регулираните друштва
кои инвестираат за своја сметка,
2. акции или удели на фондот може да се купат само преку друштва, како што се финансиски посредници во земјите членки на ЕЕО или во трета држава кои
подлежат на барањата на спречување на перење пари и
финансирање на тероризам слични на оние пропишани
со Законот.

Член 23
(1) При разгледување на ризикот поврзан со клиент
која укажува на поголем ризик, релевантните фактори
на ризик го вклучуваат следното невообичаено однесување на клиентот:
1. не постои очигледна стратегија или економска
цел за инвестирање или вложувањето на клиентот не е
во согласност со неговата целокупна финансиска ситуација, во случај кога субјектот е запознаен со истата
2. клиентот бара откуп или исплата на вложувањето
во краток период по првичната инвестиција, или пред
датумот на исплата, без јасно образложение, особено
кога ова доведува до финансиска загуба или плаќање
на повисоки провизии на товар на клиентот
3. клиентот бара повторно купување и продажба на
акции или удели во краток период без очигледна стратегија или економска оправданост
4. клиентот врши пренос на средства во износ кој го
надминува износот потребен за вложувањето и бара
враќање на преплатениот износ
5. клиентот користи повеќе сметки без претходно
известување особено кога овие сметки се наоѓаат во
повеќе држави или во држави кои се поврзани со повисок ризик од перење пари и финансирање на тероризам
6. клиентот сака да го структурира деловниот однос на
тој начин што повеќе лица како на пример нерегулирани
компании кои се појавуваат како номиниран (nominee)
имател на удели или акции, се користат во различни
држави, особено кога тие држави се поврзани со повисок
ризик од перење пари и финансирање на тероризам
7. клиентот одеднаш ја менува адресата без причина, на пример, со промена на земјата на живеење
8. клиентот и неговиот вистински сопственик се наоѓаат во различни држави и барем една од овие држави
е поврзана со поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам, согласно проценката според одредбите од Глава II. на ова Упатство
9. средствата на вистинскиот сопственик доаѓаат од
држава која е поврзана со поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам, особено кога таа
држава е поврзана со повисоки степени на поврзани
казниви дела.
(2) При разгледување на ризикот поврзани со клиентот кои упатуваат на понизок ризик, релевантните
фактори на ризик вклучуваат:
1. клиентот е институционален инвеститор чиј статус е проверен од регулаторен орган во рамките на Европската економска област (ЕЕО)1, како што е на пример пензискиот систем одобрен од соодветен регулаторен орган
2. клиентот е компанија во земјата-членка на ЕЕО
или во трета земја која подлежи на барањата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
слични на оние пропишани со Законот.
1

Европската економска област - ЕЕО (анг. European Economic
Area - EEA) ги опфаќа покрај земјите од Европската Унија и
Исланд, Лихтенштајн и Норвешка

Фактори на ризик кои се однесуваат на државите
или географските подрачја на инвестициските
фондови
Член 25
При разгледување на ризикот поврзан со држави
или географски подрачја кои упатуваат на повисок ризик, релевантните фактори за ризик вклучуваат:
1. парите на инвеститорите потекнуваат од држава
која е поврзана со поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам, особено од оние кои се поврзани со повисок степен на казниви дела,
2. клиентот вложува во сектори со поголем ризик
од корупција, како што се индустријата за екстракција
на минерали и метали или трговија со оружје, во земјите кои веродостојни извори ги идентификуваат како
земји со значаен степен на корупција или други поврзани казниви дела, особено кога станува збор за фонд со
еден вложувач или ограничен број на вложувачи.
Мерки за анализа кај инвестициските фондови
Член 26
Субјектот е должен да преземе мерки врз основа на
ризикот, со цел да се утврди и провери идентитетот на
физичките лица кои се вистински сопственици на клиентот или кои го контролираат клиентот или во чие
име се вршат трансакциите, доколку постојат такви
лица, како на пример да бара од потенцијалниот инвеститор при поднесување на првото барање за стекнување на удели односно акции во фондот да се изјасни дали вложува во свое име или дејствува како посредник и
вложува во име на други лица.
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Член 27
(1) Кога клиентот е физичко или правно лице кое
директно купува удел или акции во инвестициски фонд
за своја сметка, а не во име на другите основни вложувачи или е друштво кое, како дел од неговите деловни
активности, директно купува удели или акции во свое
име и го контролира вложувањето за крајна корист на
едно или повеќе лица кои не ги контролираат вложувањата или одлуките за вложување, а кога е утврден висок ризик од перење пари и финансирање на тероризам, субјектот е обврзан да преземе мерки за засилена
анализа, кои можат да бидат следниве:
1. прибирање на дополнителни информации во
врска со клиентот пред воспоставување на деловен однос, како на пример информации за угледот и минатото
на клиентот
2. преземање на дополнителни чекори за понатамошна проверка на собраните документи, податоци и
информации
3. прибирање информации за изворот на средствата
и имотот на клиентот и неговиот вистински сопственик
4. барање плаќањето на откупот да се спроведе на
сметката која првично е користена за вложувањето или
на сметка која гласи на клиентот
5. да се зголеми фреквенцијата и интензитетот на
надзор на трансакциите
6. барање првото плаќање да се спроведе на сметката за плаќање која гласи на клиентот и која е отворена од страна на регулирана банка или финансиска институција која е подложна на барањата за спречување на
перење пари и финансирање на тероризам
7. добивање на одобрение од високото раководство
пред реализирање на трансакцијата кога клиентот за
прв пат го користи производот или услугата
8. примена на засилен надзор на деловниот однос и
поединечните трансакции.
(2) Во ситуации со понизок ризик од перење пари и
финансирање на тероризам, кога е утврдено дека средствата се пренесуваат на или од сметка за плаќање која
е на име на клиентот во банка или регулирана финансиска институција во земја членка на ЕЕО, субјектот,
може да примени мерки на поедноставена анализа на
клиентот.
Член 28
(1) Кога клиентот е правно лице кој дејствува во
свое име и е регистриран сопственик на акции или
удели, но сепак за сметка и врз основа на конкретни
упатства од едно или повеќе трети лица, како што се
финансиски посредници во својство на номиноиран
(nominee) акционер, брокер, управител на збирна сметка со повеќе клиенти или управител на сличен пасивен
аранжман, субјектот е должен да ги применува мерките
за анализа на клиентот врз основа на утврдениот степен на ризик спрема тој вид на правни лица или финансиски посредници. Субјектот, исто така, потребно е да
преземе мерки за анализа на клиентот врз основа на
степенот на ризик за да се утврди и потврди идентитетот на основните вложувачи кои се вистински сопственици на средствата кои се вложени преку тие финансиски посредници.
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(2) Во случај кога правите лица од ставот 1 на овој
член се со низок ризик од перење пари и финансирање
на тероризам, субјектот може да примени мерки на поедноставена анализа, доколку се исполнети следниве
услови:
1. финансискиот посредник подлежи на барањата за
спречување на перење пари и финансирање на тероризам во земји членки на ЕЕО или други земји со барања
слични на оние пропишани со Законот.
2. финансискиот посредник е под ефективен надзор во однос на усогласеноста со условите од точка 1
на овој став
3. Субјектот презел активности врз основа на ризикот со цел да биде сигурен дека ризикот од перење пари и финансирање на тероризам кој е поврзан со деловниот однос е низок, врз основа на, меѓу другото, проценката на субјектот за работењето на финансискиот
посредник, видовите на клиенти на кои финансискиот
посредник им нуди услуги, како и државите во кои работи посредникот.
4. Субјектот презел активности врз основа на ризикот со цел да биде сигурен дека посредникот применува ефективни мерки базирани на анализа на ризикот на
своите клиенти и на вистинските сопственици на своите клиенти. Во рамките на ова, субјектот е обврзан да
преземе мерки врз основа на ризикот со цел да се процени адекватноста на политиките и процедурите на посредниците кои се однесуваат на анализа на клиентот,
како што се користење на јавно достапни информации
за претходната усогласеност на посредникот или со
воспоставување на директен контакт со посредникот.
5. Субјектот презел активности врз основа на ризикот со цел да биде сигурен дека посредникот ќе достави информации и потребна документација за анализа
на основните вложувачи веднаш откако ќе му биде побарано, на пример, со вклучување на соодветни одредби во договорот склучен со посредниците или со тестирање на способноста на посредниците да обезбедат информации за потребата на анализата.
(3) Мерките за поедноставена анализа од ставот 2
на овој член може да бидат следниве:
1. идентификација и потврдување на идентитетот
на клиентот, вклучувајќи ги и вистинските сопственици, но не и нивните клиенти
2. да се извлечат заклучоци за целта и утврдената
природа на деловниот однос и
3. континуирано следење на деловниот однос.
(4) Во случај на правни лица од ставот 1 на овој
член, кога ризикот од перење пари и финансирање на
тероризам е зголемен, особено кога фондот е наменет
за ограничен број на инвеститори, субјектот е обврзан
да примени мерки на засилена анализа на клиентот што
може да ги вклучува мерките предвидени со член 27
став (1) од ова Упатство.
Член 29
(1) Кога клиентот е трето лице, како финансиски
посредник кој е субјект на деловниот однос, и кога таквиот посредник не е регистриран како сопственик на
удели или акции во фондот, како на пример кога инвестициски фонд користи финансиски посредници за да ги
продаде своите удели или акции како и кога вложувач
купува акции или удели преку таквите посредници кои
не стануваат законски сопственици на таквите удели
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или акции, субјектот е должен да ги примени мерките
за анализа на клиентот врз основа на ризикот на крајниот вложувач како на свој клиент. Со цел да ги исполни своите обврски за анализа, субјектот може да се
потпре на посредниците во согласност со и според условите утврдени во член 42 од Законот.
(2) Во случај на субјекти од ставот 1 на овој член,
кога ризикот од перење пари и финансирање на тероризам е низок, субјектот може да применува и поедноставени мерки за анализа на клиентот. Со исполнување
на условите од членот 28 став 2 на ова Упатство, таквите мерки може да се состојат од собирање идентификациски податоци од книгата на удели на фондот или
друга евиденција на инвеститорите во фондот со еднаква важност, заедно со податоците наведени во член
42 од Законот што субјектот мора да ги добие од посредникот во разумен рок. Субјектот е обврзан да го
одреди тој временски рок во согласност со пристапот
заснован на ризик.
(3) Во случај кога за субјектите од ставот 1 на овој
член, ризикот од перење пари и финансирање на тероризам е зголемен, особено кога фондот е наменет за ограничен број на инвеститори, субјектот е обврзан да ги
применува мерките на засилена анализа која може да
ги вклучува мерките предвидени во член 27 став (1) од
ова упатство.
ГЛАВА V
Правила кои се однесуваат на брокерските куќи
Воведни одредби за брокерските куќи
Член 30
Обврските за спроведување на мерките, активностите и постапките од оваа Глава и првиот дел на ова
Упатство се применуваат за субјектите од член 2 точка
9 точка б) алинеи 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 од Законот.
Фактори на ризик на производите, услугите и трансакциите кои се однесуваат на обезбедувањето
брокерски услуги
Член 31
Фактори на ризик за производи, услуги и трансакции кои упатуваат на повисок степен на ризик се:
1. невообичаено значајни трансакции
2. можност за плаќање од трето лице
3. производот или услугата се користат за купувње,
по што веднаш следи можност за откуп.
Фактори на ризик кои се однесуваат на клиентот
поврзани со обезбедување брокерски услуги
Член 32
(1) Факторите на ризик на клиентот што укажуваат
на поголем ризик се:
1. Условени од однесувањето на клиентот
а) вложувањето нема очигледна економска цел
б) клиентот бара откуп или исплата на долгорочно
вложување во краток временски период по првичното
вложување или пред датумот на исплата без јасно образложение, особено кога ова доведува до финансиска
загуба или плаќање на повисоки провизии на товар на
клиентот

в) клиентот бара повторно купување и продажба на
акции во краток временски период без очигледна стратегија или економска оправданост
г) неподготвеност да се дадат информации за да се
спроведе анализа на клиентот и на неговиот вистински
сопственик
д) чести промени на информациите за анализа или
на деталите за плаќањето;
ѓ) клиентот префрла средства во износ поголем од
износот потребен за вложувањето и бара враќање на
преплатениот износ
е) сомнителни околности во кои клиентот го користи рокот на откажување
ж) користење на повеќе сметки без претходно известување на субјектот, особено кога овие сметки се
наоѓаат во институции во повеќе држави, а особено во
државите со висок ризик;
з) клиентот сака да го структурира деловниот однос
со користење на повеќе лица односно друштва од различни држави, особено од оние држави кои се поврзани со поголем ризик од перење пари и финансирање на
тероризам
2. Условени од видот на клиентот:
а) клиент е трговско друштво или друго лице основано во држава поврзана со поголем ризик од перење
пари и финансирање на тероризам, а особено во држава
која не ги исполнува ефективно меѓународните стандарди за даночна транспарентност;
б) клиентот е субјект кое дава брокерски услуги и
кое врши ограничена анализа на своите клиенти или
воопшто не врши анализа на своите клиенти
в) клиентот е нерегулиран субјект за вложувања од
трети лица
г) нетранспарентна сопственичката структура и
контрола на клиентот
д) клиентот или неговиот вистински сопственик е лице кое е носител на јавна функција или е на друга истакната функција што може да му овозможи да ја злоупотреби својата позиција за стекнување приватна корист
ѓ) клиентот е нерегулирана компанија која дејствува како номиниран (nominee) акционер
е) работењето на клиентот, на пример средствата на
клиентот потекнуваат од дејности во сектори кои се
поврзани со висок ризик од финансиски криминал
(2) Факторите на ризик на клиентот што укажуваат
на помал ризик се:
1. клиентот е институционален инвеститор чиј статус е потврден од државен орган од земјата или од земја членка на ЕЕО
2. клиентот е државен орган во рамките на земјата
или земја членка на ЕЕО
3. клиентот е финансиска институција во рамките
на земјата или земја членка на ЕЕО
Фактори на ризик кои се однесуваат на држави и
географски подрачја поврзани со обезбедување
брокерски услуги
Член 33
Фактори на ризик од земји и географски подрачја
кои укажуваат на поголем ризик:
1. инвеститорот или неговиот старател има седиште
во земја поврзана со поголем ризик од перење пари и
финансирање на тероризам
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2. средствата потекнуваат од држава поврзана со
поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам.
Мерки за анализа во врска со давањето брокерски
услуги
Член 34
(1) Субјектот е обврзан да применува мерки на засилена анализа на клиентот кога ризикот поврзан со
деловниот однос е висок.
(2) Мерките за засилена анализа може да бидат:
1. да го идентификува и, доколку е потребно, да го
потврди идентитетот на основните вложувачи на клиентот, доколку клиентот е нерегулирана инвестициска
компанија која дејствува како трето лице и
2. утврдување на причината за секое плаќање или
пренос од или кон трето лице кое не е проверено.
(3) Кога субјектот, врз основа на член 10 од Законот, ќе процени дека клиентот е со низок ризик од перење пари и финансирање тероризам, може да ги применува мерките за поедноставена анализа утврдени во
член 13 од ова Упатство.
ГЛАВА VI
Заштита на лични податоци
Член 35
(1) Субјектот е овластен да ги собира, обработува,
чува, доставува и користи оние лични податоци кои
согласно ова Упатство се потребни за проценка на ризикот и спроведување на постапка за анализа на клиентот.
(2) При спроведување на постапката за анализа на
клиентот согласно ова Упатство, а со цел да се осигура
точноста на личните податоци, недвосмислена идентификација на лицата во сите случаи пропишани со интерните политики на субјектот донесени во согласност
со Законот и ова Упатство, субјектот има право на обработка на личните податоци прибрани со копирање на
соодветни документи за лична идентификација и други
јавни исправи издадени од страна на надлежните
државни органи, со примена на соодветни технички и
организациски мерки за заштита на правата и слободите на лицето за кое се собираат податоци.
(3) Субјектот е должен со интерните политики
(Програмата од член 11 од Законот или проценката на
ризик) да го пропише опфатот на податоците потребни
за проценката на ризикот и спроведувањето на постапката за анализа. Обемот на податоците кои се бараат
од клиентот треба да биде пропорционален на ризикот
кој за субјектот произлегува од одреден деловен однос
или трансакција.
(4) Субјектот е обврзан со внатрешни политики да
го пропише постапувањето кон клиентот кога постојат
ограничувањата од член 61 од Законот.

Член 36
(1) Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Број 08-103/1
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
666.
Врз основа на членовите 202, 217, 158-ѕ точка 2),
164 точка 3), 166 и 145 став (3) точка 5) од Законот
за супервизија на осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.27/02, 79/07, 88/08, 67/10,
44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16 и
83/18) и членот 13 став (6) од Правилникот за основните постапки, правила и начинот на спроведување
супервизија на осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 9/14 и бр. 59/17), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на 14.5.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ НА
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКОТО АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО ВИАСС СКОПЈЕ
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење на осигурително брокерски работи издадена со Решение од Министерството за финансии бр. 18-4946/4 од 3.6.2003 година на Осигурително брокерското акционерско друштво ВИАСС Скопје, запишано во Централниот регистар на Република Македонија со ЕМБС 5777291 и ЕДБ
4028003134322, поради констатирано непостапување
по задолжувањето од Наредбата УП1 бр. 08-2-39 од
8.3.2018 година за отстранување на незаконитости утврдени со Записник од спроведена вонтеренска супервизија.
2. Ова решение е конечно.
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна може да
поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од
денот на прием на ова решение.
Бр. УП1-19-5-358
14 февруари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
667.
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот
за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12,
154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и
ветеринарство донесе
ГОДИШНА НАРЕДБА
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ
И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО
ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИ
ИЛИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ВО 2019 ГОДИНА

Член 1

од животинско потекло за 2019 година, изготвен од
страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 71 став (2) од Законот за безбедност на храната.
(4) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториските испитувања од
став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно
здравство во 2019 година.
(5) Освен мониторингот на резидуи, недозволени
супстанции и контаминенти од став (3) на овој член,
операторите со храна треба да обезбедат и контрола на
резидуи врз основа на сопствен план, по спроведена
сопствена анализа на ризик специфичен за одреден
вид/категорија на објект, потеклото на суровината и
производниот процес.
(6) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (5) на овој член
се на терет на операторите со храна.
Член 3

Општа одредба

Мониторинг на афлатоксин во млеко

Со оваа наредба се определуваат ветеринарните
мерки и контроли за заштита на јавното здравство од
контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло кои треба
да се извршат во 2019 година.

(1) Операторите со храна во објекти за преработка
на млеко треба да спроведуваат постапки со кои ќе се
обезбеди исполнување на барањата за максималните
нивоа на микотоксини од Прилог, Дел 2, точка 2.1.13
(афлатоксин М1) од Правилникот за општите барања за
безбедност на храната во однос на максималните нивоа
на одделни контаминенти (*2), со лабораториско испитување при прием на сурово млеко, во објектите за
преработка на млеко.
(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој
член треба да се врши со метод на репрезентативна
мостра, најмалку еднаш месечно.
(3) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториското испитување од став (2) на овој член
се на терет на операторите со храна.

Член 2
План за мониторинг на присуство на резидуи и недозволени супстанции кај живи животни, производи
и суровини од животинско потекло
(1) Мониторингот над одгледувањето на животните
и примарното производство на храна од животинско
потекло се врши заради откривање на присуство на резидуи од ветеринарно-медицински препарати, недозволени супстанции и контаминенти во живи животни,
храната за животни и храна од животинско потекло, за
заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско
потекло.
(2) Мониторингот се спроведува во објекти за одгледување на животни (фарми) и објекти за преработка
на производи од животинско потекло.
(3) Мониторингот на резидуи, недозволени супстанции и контаминенти се спроведува согласно Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во
живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се преземаат во случај
на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволени супстанции (*1) и согласно Годишниот план за мониторинг на резидуи и недозволени
супстанции кај живи животни, производи и суровини

Член 4
Мониторинг на исполнувањето на критериумите за
микробиолошка исправност на храната од
животинско потекло
(1) Заради утврдување на усогласеноста со микробиолошките критериуми дадени во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3) операторите со храна од
животинско потекло треба да воспостават соодветни
планови за земање на мостри за испитувања на определените микробиолошки криериуми и имплементирање
на корективни активности.
(2) Планот за земање на мостри за лабораториски
испитувања за одреден вид/категорија на објект треба
да содржи број на мостри и временски интервал на кој
се земаат истите, по одредени категории на производи.
Планот за земање на мостри се изготвува според фрек-
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фенцијата дадена во Прилог 1 кој е составен дел на
оваа наредба, како минимална фрекфенција на земање
на мостри.
(3) Кога резултатите од извршените испитувања се
незадоволителни, операторите со храна треба да преземат корективни мерки согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките
критериуми за храната (*3) и други активности неопходни за заштита на здравјето на потрошувачите пропишани во сопствените оперативни процедури, како и
известување на Агенцијата за храна и ветеринарство.
(4) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (2) на овој член
се на терет на операторите со храна.
(5) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема официјални мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедноста на храната и критериумите за хигиената на процесот
спроведени од страна на операторите со храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3) врз
основа на фрекфенцијата дадена во Прилог 1 на оваа
наредба или при сомнеж дека храната не е безбедна.
(6) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториското испитување од
став (5) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно
здравство во 2019 година.
Член 5
Мониторинг на присуство на Listeria monocytogenes
(1) Операторите со храна од животинско потекло,
покрај обврските од член 4 на оваа наредба, дополнително треба да земаат и мостри за лабораториско испитување на готов производ, како и да земаат брисеви од
просториите за преработка и од опремата за лабораториско испитување, со цел исполнување на посебните
барања за безбедност на храната за Listeria
monocytogenes, по однос на микробиолошките критериуми согласно Правилникот за посебните барања кои
се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3).
(2) Фрекфенцијата за земање мостри за Listeria
monocytogenes од став (1) на овој член, ја одредува
операторот со храна во зависност од обемот на работа
согласно Прилог 1 на оваа наредба, но доколку фрекфенцијата за земање мостри е со период поголем од
еден месец, потребно е да се земаат мостри најмалку
еднаш месечно.
(3) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (1) на овој член
се на терет на операторите со храна.
(4) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема официјални мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми за Listeria monocytogenes спроведени од страна

на операторите со храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3) врз основа на фрекфенцијата дадена во Прилог 1 на оваа наредба или при
сомнеж дека храната не е безбедна.
(5) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториското испитување од
став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно
здравство во 2019 година.
Член 6
Мониторинг на критериумите за сурово млеко кај
молзните грла чие млеко се користи за исхрана на
луѓето
(1) Примарните производители на млеко кои ставаат во промет млеко за исхрана на луѓето или операторите со храна кои вршат собирање и преработка на
млеко во име на примарните производители, треба да
вршат испитување на суровото млеко во согласност со
критериумите за соматски клетки и број на микроорганизми на ниво на одгледувалиште најмалку еднаш, односно два пати месечно согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и
постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*4).
(2) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (1) на овој член
се на терет на операторите со храна.
(3) Агенцијата за храна и ветеринарство, согласно
Годишниот план за спроведување на службени контроли, спроведува контроли во одгледувалишта за производство на млеко при што од производителите на
млеко се земаат мостри на млеко за утврдување на исполнување на условите за производство на сурово млеко согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење
на службените контроли на млекото и млечните производи (*4) во однос на:
- вкупниот број на микроорганизми;
- бројот на соматски клетки;
- хемиски состав и
- присуство на антибиотици, резидуи и недозволени
супстанции.
(4) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториските испитувања од
став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно
здравство во 2019 година.
Член 7
Мониторинг на зоонози и причинители на зоонози
(1) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши заради откривање на зоонози и предизвикувачи на зоонози, идентификување и карактеризи-
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рање на опасностите, процена на изложеноста и утврдување на ризикот поврзан со зоонози и причинители на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и
обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.
(2) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши во сите фази на ланецот на производство на храна, а особено на ниво на примарно производство, вклучително и производство на храна за животни.
(3) Мониторингот ги опфаќа зоонозите и причинителите на зоонози наведени во Прилог I, Дел А од Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторинг(*5).
(4) Операторите со храна треба да обезбедат контрола на зоонозите и причинителите на зоонози и земање на мостри за лабораториски испитувања, врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одредени вид/категорија на објект, потеклото на суровината
и производниот процес.
(5) Операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и да доставуваат мостри за вршење
на бактериолошка анализа за контрола на зоонозите и
причинителите на зоонози од сите суровини од животинско потекло кои се користат за производство на
храна за животни, пред приготвувањето на храна за
животни, а еднаш месечно и репрезентативна мостра
од сите готови крмни смески.
(6) Операторите при спроведување на испитувања
за присуство на зоонози и предизвикувачи на зоонози
треба да:
- ги чуваат резултатите и резервните мостри во текот на рокот на траење на производите и
- ги доставуваат резултатите или обезбедуваат резервни мостри за Агенцијата за храна и ветеринарство
на нејзино барање.
(7) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од ставовите (4) и (5) на
овој член се на терет на операторите со храна.
(8) Агенцијата за храна и ветеринарство собира,
анализира и објавува податоци за појава на зоонози и
предизвикувачи на зоонози и антимикробна отпорност
поврзана со нив и спроведува дополнителни тестирања
и/или доколку има потреба проверка на документацијата на операторите.
(9) Средствата за надоместување на трошоците за
дополнителни тестирања од став (8) на овој член за
земањето мостри и лабораториските испитувања се
обезбедуваат согласно Програмата за користење на
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.
(10) Заради утврдување на сите видови салмонели
потребно е во резултатите од лабораторискиот наод да
се наведат сите серотипови утврдени со лабораториското испитување.
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Член 8
Мониторинг на антимикробна отпорност
(1) Мониторинг на антимикробната отпорност се
врши со цел да се обезбеди усогласеност со барањата пропишани со Законот за безбедност на храната,
за добивање на компаративни податоци за појавата
на антимикробна отпорност кај предизвикувачите на
зоонози, доколку тие претставуваат закана за јавното здравје или други предизвикувачи.
(2) За целите на мониторингот на антимикробната
отпорност се собираат изолати од секоја од следните
видови и категории на животни и категории храна:
- Salmonella spp. од кокошки несилки од фарми согласно Националниот контролен план за намалување на
салмонелозата кај кокошките несилки (Gallus gallus) во
Република Македонија;
- Salmonella spp. од трупови од бројлери, од трупови од товени свињи и од трупови од говеда под една
година старост при колење во кланиците;
- C. jejuni од бројлери при колење во кланиците;
- C. Coli од бројлери и товени свињи при колење во
кланиците;
- Индикатор коменсална E. Coli од бројлери, товени
свињи и говеда под една година старост при колење во
кланиците;
- E. coli која произведува ESBL, AmpC или карбапенемази од бројлери, товени свињи и говеда под една
година старост при колење во кланиците и од примероци од свежо месо од бројлери, од свинско месо и од говедско месо, собрани од малопродажба;
- E. faecalis и E. faecium од бројлери, товени свињи
и говеда под една година старост при колење во кланиците.
(3) Мониторингот на антимикробна отпорност се
врши од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Програма за антимикробна отпорност
за периодот 2017 – 2021 година (*6),донесена согласно
член 73 став (2) од Законот за безбедност на храната и
Планот за мониторингот на антимикробна отпорност
даден во Прилог 2 кој е составен дел на оваа наредба.
(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.
(5) Доколку во согласност со Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките
за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози
и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се
редовно предмет на мониторинг (*5), Националниот
контролен план за намалување на салмонелозата кај
кокошките несилки (Gallus gallus) во Република Македонија утврден во Правилникот за начинот на вршење
на официјални контроли на Салмонела и други одредени алиментарни интоксикации (*7) и Критериумите за
хигиена на процесите утврдени во точки 2.1.3, 2.1.4 и
2.1.5 од Поглавје 2 од Прилог I на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошки-
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те критериуми за храната (*3) биде изолиран изолат на
Salmonella spp., C. coli, C. jejuni, индикатор коменсални
E. coli, E. faecalis и E. faecium, ќе се постапува согласно
Програмата за антимикробна отпорност за периодот
2017 – 2021 година (*6).
Член 9
Мониторинг на квалитетот на храната од
животинско потекло
(1) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за квалитет на храната
од животинско потекло, како и утврдување на согласност со декларацијата на самиот производ утврдена од
страна на операторите со храна од животинско потекло.
(2) Мониторингот се врши во сите фази на ланецот
на производство и промет на храната вклучувајќи ја и
храната од увоз.
(3) Мониторингот се спроведува од страна на
Агенцијата за храна и ветеринарство при вршењето на
официјалните контроли на квалитетот на храната од
животинско потекло, при што треба да се земат мостри
од објектите за преработка на храната од животинско
потекло и/или од малопродажба, за лабораториско испитување на:
- млеко и производи од млеко, согласно Правилникот за барања за квалитетот на суровото млеко, стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните
производи и употребата на нивните називи, квалитетот
и активноста на стартер културите, сирилата и други
специфични материи и начинот на нивна употреба, начинот на дополнително означување на млекото и млечните производи како и дозволеното отстапување на тежината во однос на декларираната (*8),
- месо, мелено месо и производи од месо, согласно
Правилникот за барањата во однос на квалитетот на
мелено месо, подготовки од месо и производи од месо и
- мед, согласно Правилникот за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос на
квалитетот (*9).
(4) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се спроведува според Планот за мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло
даден во Прилог 3 кој е составен дел на оваа наредба.
(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.
Член 10
Мониторинг за безбедност на храната за животни
(1) Мониторингот за безбедноста на храната за животни се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за безбедност на храната за жи-

вотни која се произведува или со која се хранат животните кои се користат за производство на храна за луѓе.
Мониторингот на храната за животни се врши во сите
фази на производство, преработка, складирање и дистрибуција на храната за животни, вклучувајќи ги и одгледувачите на животни запишани во Регистарот на одгледувалишта за животни во Агенцијата за храна и ветеринарство, во фаза која е најсоодветна за одреден параметар, критериум или барање за безбедност на храната за животни, освен на примарното производство
наменето за сопствени потреби во домаќинството, како
на храна за животни од домашно производство, така и
на храна за животни од увоз.
(2) Мониторингот за безбедност на храната за животни се спроведува преку мерење, оцена и контрола
на одредени параметри, критериуми и барања за храната за животни кои се поврзани со исполнување на општите и посебните барања за безбедност на храната за
животни и следење на состојбата на безбедност на храната за животни.
(3) Мониторингот на безбедноста на храната за животни се спроведува согласно Правилникот за начинот
и постапката за земање примероци, начин и методи на
вршење на лабораториски анализи на храната за животни (*10), Правилникот за општи и посебни барања
за безбедност на храната за животни (*11), Правилникот за листата на непожелни супстанции во храната за
животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на
максимално дозволеното ниво (*12) и Листата на суровини, материјали и други производи чие ставање во
промет и употреба се забранети (*13).
(4) Мониторингот на безбедноста на храната за животни сe спроведува од страна на Агенцијата за храна и
ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот даден во Програмата за мониторингот на
безбедноста на храната за животни за 2019 година.
(5) Средствата за надоместување на трошоците за
спроведување на мониторингот на безбедноста на храната за животни од став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за
ветеринарно јавно здравство во 2019 година.
(6) За утврдување на исполнувањето на барањата за
безбедност на храната за животни, операторите кои
произведуваат храна за животни треба да земаат и да
доставуваат на лабораториска анализа мостри од сите
суровини кои се користат за производство на храна за
животни, пред приготвувањето на храната за животни,
врз основа на сопствена анализа на ризик во зависност
од потеклото на суровината и производниот процес,
специфичен за одреден вид/категорија на објект.
(7) Исклучок од ставот (6) од овој член е испитувањето за утврдување на присуство на Salmonella spp. во
суровините од растително потекло како што се маслодајни растенија, маслодајни овошја и производи добиени од истите (кикирики и производи добиени од истите, семе од репка и производи добиени од истите, ко-
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косов орев и производи добиени од истите, соја (зрна)
и производи добиени од истите, семе од памук и производи добиени од истите, сончогледово семе и производи добиени од истите, ленено семе и производи добиени од истите и производи добиени од истите од други
маслодајни семиња) и во суровините од животинско
потекло (нуспроизводи од животинско потекло - преработени животински протеини, крвно брашно, чварки,
рибино брашно, друга храна за животни која содржи
рибино брашно и други сурови материјали од животинско потекло) и испитувањето за одредување на количеството на Афлатоксин Б1 (пченка, пченица, јачмен,
просо, соја и други житарки) кои се задолжителни за
секоја пратка влезна суровина за време на складирање.
Доколку за одредена суровина е извршено испитување
од страна на надлежна институција во Република Македонија (Агенција за храна и ветеринарство, Државен
инспекторат за земјоделство и Фитосанитарна управа),
операторот со храна за животни може да ги користи резултатите од тие испитувања.
(8) Покрај обврските од ставовите (6) и (7) на овој
член, операторите кои произведуваат храна за исхрана
на животни треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа и мостри од сите готови крмни смеси за
утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз
основа на сопствена анализа на ризик специфичен за
одреден вид/категорија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.
(9) Потребните испитувања и минималниот број на
мостри од храна за исхрана на животни спроведени од
страна на операторите се дадени во Планот за мониторинг на храна за исхрана на животните од страна на
операторите со храна од Прилог 4 кој е составен дел на
оваа наредба.
(10) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од ставовите (6), (7) и (8)
на овој член се на терет на операторите кои произведуваат храна за исхрана на животни.
Член 11
Мониторинг на безбедност на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици
(1) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се
употребуваат за исхрана на домашните миленици се
врши заради утврдување на степенот на исполнување
на барањата од Законот за нуспроизводи од животинско потекло.
(2) Мониторингот на безбедност на нуспроизводите
од животинско потекло и нивните деривати кои се
употребуваат за исхрана на домашните миленици се
врши во сите фази на ланецот на производство и промет, вклучувајќи и пратки од увоз, заради откривање
на присуство на бактерии од видовите Salmonella и

Enterobacteriaceae, согласно Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и
примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните
услови кои треба да ги исполнуваат нуспроизводите во
исхрана на животните при увоз и извоз(*14) и Правилникот за посебните услови кои треба да ги исполнуваат
преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите
за преработка, суровините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните
технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалици во однос на суровините, стандардите за преработка и увозот (*15).
(3) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се
употребуваат за исхрана на домашните миленици сe
спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло даден во Прилог 5 кој е составен дел на оваа наредба.
(4) Средствата за надоместување на трошоците за
спроведување на мониторингот од став (3) на овој
член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во
2019 година.
(5) Операторите со нуспроизводи од животинско
потекло и нивните деривати кои се користат за исхрана
на домашните миленици треба редовно да земаат и
доставуваат на лабораториска анализа мостри од дериватите на нуспроизводите од животинско потекло на
начин пропишан во Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена
на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во
исхраната на животните, како и посебните услови кои
треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на
животните при увоз и извоз (*14) и Правилникот за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите за преработка, суровините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат
објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалици во однос на суровините, стандардите за преработка
и увозот (*15).
(6) Мониторингот од став (5) на овој член се спроведува според Планот за мониторинг на нуспроизводи
од животинско потекло, од Прилог 5 на оваа наредба.
(7) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (5) на овој член
се на терет на операторите.
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Член 12
Мониторинг на безбедност на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на
почва
(1) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи
од животинско потекло и нивните деривати кои се
употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на
почвата се однесува на мониторинг на нуспроизводи од
животинско потекло употребени во одржување или
збогатување на хранливоста на растенијата, физичките
и хемиските карактеристики и биолошката активност
на почвата, одделно или заедно. Овде се вбројуваат
ѓубрива, содржина на дигестивен систем, компост и
резидуи од разлагање (биогас) согласно Законот за нуспроизводи од животинско потекло (*22). Мониторинготот се врши во сите фази на ланецот на производство
и промет. Истиот се спроведува на пратки при производство, преработка и дистрибуција, вклучувајќи и
пратки од увоз, заради откривање на присуство на бактерии од видовите Salmonella, Enterobacteriaceae, E.
Coli или Enterococcaceae. Ако нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва, потекнуваат од месно-коскено брашно или од преработени животински протеини потребно е да се испитува на
Salmonella и Enterobacteriaceae, а доколку се резидуи
од разлагање (биогас) или компост се испитува на
Salmonella и E. Coli или Enterococcaceae.
(2) Мониторингот на безбедноста нуспроизводи од
животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва
сe спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно
Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско
потекло од Прилог 5 на оваа наредба.
(3) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториските испитувања согласно став (2) од овој член се обезбедуваат согласно
Програмата за користење на средствата за ветеринарно
јавно здравство во 2019 година.
(4) Операторите со нуспроизводи од животинско
потекло треба редовно да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од производите, на начин
пропишан во Правилникот за условите кои треба да ги
исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и
увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло (*16),
Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги
исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3
материјали и посебните услови за преработени животински протеини и други преработени производи кои
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може да се користат како материјал за исхрана на животните (*17), Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост како и постапките и барањата за вршење на соодветна дејност кои
треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за
Категорија 1 материјали и Категорија 2 материјали на
нуспроизводи од животинско потекло (*18) и Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за
вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат олеохемиските објекти и објектите за производство на биогас и компост (*19).
(5) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи
од животинско потекло и нивните деривати кои се
употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на
почва од став (4) од овој член се спроведува според
Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско
потекло од Прилог 5 на оваа наредба.
(6) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (4) на овој член
се на терет на операторите со нуспроизводи од животинско потекло.
Член 13
Контрола на штетници
(1) Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита
на животната средина и здравствена заштита на животните, операторите со храна од животинско потекло,
операторите со храна за животни и операторите со нуспроизводи од животинско потекло треба да воспостават соодветни програми за контрола на штетници, согласно технолошките карактеристики на процесот на
производство на операторот. Контролата на штетници
треба да се спроведе од страна на операторот, односно
ангажирани правни лица кои се одобрени за вршење на
таа дејност согласно прописите од областа на здравството и ветеринарното здравство.
(2) Средствата за спроведување на активностите од
став (1) на овој член се на терет на операторите.
Член 14
Mониторинг на резидуи и недозволени супстанции,
мониторинг на микробиолошки критериуми, мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло, храна за исхрана на животни и нуспроизводи
од животинско потекло и нивните деривати при
увоз
(1) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на
граничен премин зема мостри од храна од животинско
потекло, храна за исхрана на животни и нуспроизводи
од животинско потекло и нивните деривати кои се увезуваат во Република Македонија, со цел вршење на мониторинг заради откривање на присуство на резидуи и
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недозволени супстанции со цел заштита на здравјето
на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.
(2) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на
граничен премин зема мостри од храна од животинско
потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се
увезуваат во Република Македонија со цел вршење на
мониторинг на безбедноста и квалитет заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за хигиенска исправност и квалитет.
(3) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на
граничен премин зема мостри од храна од животинско
потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се
увезуваат во Република Македонија заради утврдување
на исполнувањето на условите на микробиолошките
критериуми и верификување на критериумите за безбедност на храната и критериумите за хигиената на
процесот согласно Правилникот за посебните барања
кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за
храната (*3), прописите за безбедност на храна за исхрана на животни и прописите за нуспроизводи од животинско потекло.
(4) Мониторингот од ставовите (1), (2) и (3) од овој
член се спроведува од страна на Агенцијата за храна и
ветеринарство.
(5) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториските испитувања согласно ставовите (1), (2) и (3) од овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата
за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.
(6) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри при задолжителното лабораториско
испитување на следните десет пратки производи од
животинско потекло, храната за исхрана на животни и
нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати во случај кога пратките не ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветеринарното
здравство и безбедност на храната се на товар на увозникот.
(7) Во случај на добиен позитивен наод од лабораториските испитувања на производи од животинско потекло, храна за животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати, кога земањето мостри
од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведени
при постоење на сомнеж, трошоците за земањето мостри се на товар на увозникот.
(8) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), (2) и
(3) од овој член се врши согласно одредбите од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на
трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и
содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат
или други документи што ја придружува пратката со жи-
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ви животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло
(*20) и Правилникот за начинот и постапката за увоз и
транзит, начинот и постапката за вршење проверка и
преглед при увоз и транзит на пратката со нуспроизводи
од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи
што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е
одобрен увоз и транзит (*21).
(9) Операторите кои увезуваат храна од животинско
потекло, храна за исхрана на животните и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати треба да
земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри
од пратките кои ги увезуваат заради утврдување на исполнување на барањата за безбедност од аспект на
микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категорија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.
(10) Операторите од став (9) на овој член земањето
на мостри за лабораториско испитување на увезените
пратки го вршат врз основа на изготвен план кој ги опфаќа сите релевантни ризици по безбедност (микробиолошки, хемиски и контаминенти) во зависност од видот и типот на храна од животинско потекло, храна за
исхрана на животните и нуспроизводи од животинско
потекло и нивните деривати, одобрен од страна на официјалниот ветеринар надлежен за контрола на објектот.
(11) Операторите од став (9) на овој член земаат задолжително мостра за испитување доколку увезуваат
за прв пат:
- нов производ од животинско потекло, храна за
животни и нуспроизвод од животинско потекло, независно од која земја е производителот;
- производ од нов производител-извозник и
- од нова земја од која досега не увезувале.
(12) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (9) на овој член
се на терет на операторите.
Член 15
Влегување во сила
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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