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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 21 став (3) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 190/17), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 
СПРОВЕДЕНИ ФИНАНСИСКИ МЕРКИ ВКЛУЧИТЕЛНО И ФИНАНСИСКИ 

МЕРКИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ И ПРОЛИФЕРАЦИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на евиденцијата за спроведени 

финансиски мерки вклучително и финансиски мерки против треоризам и пролиферација.

Член 2
Евиденцијата од член 1 од овој правилник се води во електронска форма.

Член 3
Евиденцијата од член 1 од овој правилник ги содржи следните податоци:
- „Реден број”, се запишуваат спроведените финансиски мерки по хронолошки 

редослед почнувајќи од нумеричката единица „еден” па понатаму;
- „Основ за воведување на рестриктивната мерка“, се запишува називот на актот со кој 

е воведена финансиската мерка;
- „Вид на рестриктивна мерка“, се запишува „ФМТП“ доколку рестриктивната мерка е 

финансиска мерка против треоризам и/или пролиферација или „ФМ“ доколку е друга 
финансиска мерка;

- „Службен весник“, се запишува бројот на Службениот весник на Република 
Македонија во кој е објавена финансиската мерка;

- „Датум на воведување”, се запишува датумот од кога е воведена финансиската мерка;
- „Датум на престанување”, се запишува датумот од кога престанува да важи 

финансиската мерка;
- „Субјект“, се запишува име и презиме на субјект - физичко лице или назив на субјект - 

правно лице кои ја спровеле финансиската мерка;
- „Датум на спроведување“, се запишува датумот од кога започнало спроведувањето на 

финансиската мерка;
- „Датум на престанување на спроведување“, се запишува датумот од кога престанало 

спроведувањето на финансиската мерка;
- „Определено лице“, се запишува лицето опфатено со финансиската мерка, и тоа: име 

и презиме на физичко лице или назив на правно лице, група или организација и други 
податоци кои овозможуваат нивно прецизно идентификување;

- „Имот“, се запишува видот и вредноста на имотот опфатен со финансиската мерка;
- „Одобрено делумно користење“, се запишува бројот и датумот на решението на судот 

за делумно користење на имотот опфатен со финансиската мерка и одобрениот износ на 
средства и

- „Забелешка“, се запишуваат други податоци релеватни за финансиската мерка.
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Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4334/1
3 април 2018 година Министер за финансии,

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р.


