
Службен весник на РСМ, бр. 86 од 2.5.2019 година 

20190860135

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 53 став (9) од Законот за спречување перење пари и финансирање на 
тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/18), министерот за 
финансии донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ КОИ  НОТАРИТЕ, 
БАНКИТЕ, ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ НА ПАРИЧНИ ДОЗНАКИ (БРЗ 

ТРАНСФЕР НА ПАРИ), ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУШТВА КОИ ВРШАТ РАБОТИ 
НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЧИЈА ДЕЈНОСТ Е 

КУПОПРОДАЖБА НА ВОЗИЛА, ПРИРЕДУВАЧИТЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО 
ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) И ДРУГИТЕ ПРИРЕДУВАЧИ НА ИГРИ НА СРЕЌА ГИ 

ДОСТАВУВААТ ДО УПРАВАТА ЗА  ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ И 
НАЧИНОТ НА НИВНО ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и видот на податоците кои нотарите, 

банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните 
друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е 
купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите 
приредувачи на игри на среќа ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање (во 
понатамошниот текст: Управата) и начинот на нивно електронско доставување.

Член 2
Нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), 

осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија 
дејност е купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) 
и другите приредувачи на игри на среќа собраните податоци ги доставуваат во форма на 
извештај.

Член 3
(1) Извештајот кој го доставуваат нотарите, ги содржи следните податоци:
1) Податоци кои се однесуваат на нотарот: име; презиме; работна позиција; адреса; број 

на телефон; електронска пошта; назив на субјект; единствен матичен број на субјектот (во 
понатамошниот текст: ЕМБС) и единствен даночен број (во понатамошниот текст: ЕДБ);

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот: 
- вид на клиентот: физичко лице: резидент; име; презиме; единствен матичен број на 

граѓанинот (во понатамошниот текст: ЕМБГ) и адреса,
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса,
- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и адреса,
- нерезидент: назив; идентификациски број и адреса,
- лице кое е го застапува клиентот: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса,
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса,
- својство на клиентот и
3) Податоци за содржината на извештајот: вид на извештај (одбери); идентификациски 

број; датум; вредност и опис.
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Член 4
(1) Извештајот кој го доставуваат банките за исплатените кредити, ги содржи следните 

податоци:
1. Општи податоци за извештајот (генерички извештај):
1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број на извештај доставен од банките за 

исплатени кредити),
1.2 Код на банка,
1.3 Датум на креирање на извештајот,
1.4 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците, 
1.5 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
1.6 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат 

податоците),
1.7 Листа на правни лица (се наведуваат сите правни лица на кои се однесуваат 

податоците),
1.8  Листа на банкарски сметки (се наведуваат сите банкарски сметки на кои се 

однесуваат податоците) и
1.9  Листа на кредити.

2. Податоци за физичко лице:
2.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
2.2 Број на мобилен телефон,
2.3 Држава на раѓање (тип и код на држава според ISO стандардот 3166),
2.4 Датум на раѓање,
2.5 Електронска пошта,
2.6 ЕМБГ,
2.7 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент), 
2.8 Држава на живеење (тип и код на држава според ISO стандардот 3166),
2.9 Име,
2.10 Пол, 
2.11 Презиме,
2.12 Државјанство
2.13 Број на телефон,
2.14 Место на раѓање,
2.15 Документи за идентификација:
2.15.1 тип на документот за идентификација,
2.15.2 место на издавање,
2.15.3 земја на издавање и
2.15.4 број на документот.
2.16 Адреса на физичкото лице: 
2.16.1 тип на адреса (се означува дали станува збор за постојано живеење, 

престојувалиште или друго), 
2.16.2 адреса 1,
2.16.3 адреса 2,
2.16.4 град,
2.16.5 земја,
2.16.6 поштенски број,
2.16.7 област-провинција и
2.16.8 опис (дополнителни информации).
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3. Податоци за правно лице:
3.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
3.2 Број на мобилен телефон,
3.3 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент),
3.4 Земја,
3.5 Град,
3.6 ЕДБ на субјектот,
3.7 Електронска пошта, 
3.8 ЕМБС на субјектот,
3.9 Број на факс,
3.10 Веб страна,
3.11 Назив на правното лице,
3.12 Друг идентификациски број,
3.13 Број на телефон, 
3.14 Друг број на субјектот - нерезидент (Tax number),
3.15 Друг број на субјектот - нерезидент (Org number),
3.16  Адреса:
3.16.1 тип на адреса (се означува адреса на седиште, експозитура или друго),
3.16.2 адреса 1,
3.16.3 адреса 2,
3.16.4 град,
3.16.6 земја,
3.16.6 поштенски број,
3.16.7 област-провинција и
3.16.8 опис (дополнителни информации.

4. Податоци за сметката:
4.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
4.2 Број на сметката,
4.3 Салдо,
4.4 Код на банка,
4.5 Блокирана (се означува дали сметката е блокирана),
4.6 Датум на блокирање,
4.7 Причина на блокирање,
4.8 Затворена (се означува дали сметката е затворена),
4.9 Датум на затворање,
4.10 Валута, 
4.11 Опис,
4.12 Меѓународен број на банкарската сметка (во понатамошниот текст: ИБАН),
4.13 Датум на отворање,
4.14 Датум на реактивирање,
4.15Тип на сметка,
4.16 Дали сопственикот или овластеното лице на сметката е нерезидент,  
4.17 Земја и
4.18 Улога на сметката:
-се означува дали лицето е сопственик или овластено лице на сметката, 
-се означува дали сметката е во сопственост на правно или физичко лице и
-се означува референтниот број.
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5. Податоци за кредити:
5.1 Референтен број на кредитот (го генерира субјектот-банката),
5.2 Идентификациски број,
5.3 Износ,
5.4 Валута,
5.5 Датум на одобрување,
5.6 Платен износ,
5.7 Датум на исплата,
5.8 Префрлен на банкарска сметка,
5.9 Статус,
5.10 Опис,
5.11 Листа на улоги:
5.11.1 референтен број на кредитот,
5.11.2 тип на лицето,
5.11.3 опис,
5.11.3 референтен број на физичко лице,
5.11.4 референтен број на правно лице,
5.11.5 референтен број на застапник физичко лице и
5.11.6 референтен број на застапник правно лице. 
5.12 Листа на обезбедувања:
5.12.1 референтен број на кредитот,
5.12.2 вредност,
5.12.3 валута и
5.12.4 опис.
(2) Податоците од став (1) точки 2, 3, 4 и 5 на овој член се пополнуваат за сите 

трансакции реализирани во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај од став (1) 
точка 1 на овој член. 

Член 5
(1) Извештајот кој го доставуваат банките за дадени и/или примени позајмици, ги 

содржи следните податоци:
1.Општи податоци за извештајот (генерички извештај):
1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број на извештај доставен од банките за 

дадени и/ или примени позајмици),
1.2 Код на банка,
1.3 Датум на креирање на извештајот,
1.4 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците, 
1.5 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
1.6 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат 

податоците),
1.7 Листа на правни лица (се наведуваат сите правни лица на кои се однесуваат 

податоците),
1.8 Листа на банкарски сметки (се наведуваат сите банкарски сметки на кои се 

однесуваат податоците) и
1.9 Листа на позајмици.

2. Податоци за физичко лице:
2.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
2.2 Број на мобилен телефон,
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2.3 Држава на раѓање (тип и код на држава според ISO стандардот 3166),
2.4 Датум на раѓање,
2.5 Електронска пошта,
2.6 ЕМБГ,
2.7 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент), 
2.8 Држава на живеење (тип и код на држава според ISO стандардот 3166),
2.9 Име,
2.10 Пол, 
2.11 Презиме,
2.12 Државјанство,
2.13 Број на телефон,
2.14 Место на раѓање,
2.15 Документи за идентификација:
2.15.1 тип на документот за идентификација,
2.15.2 место на издавање,
2.15.3 земја на издавање,
2.15.4 број на документот.
2.16 Адреса на физичкото лице: 
2.16.1 тип на адреса (се означува дали станува збор за постојано живеење, 

престојувалиште или друго), 
2.16.2 адреса 1,
2.16.3 адреса 2,
2.16.4 град,
2.16.5 земја,
2.16.6 поштенски број,
2.16.7 област-провинција и
2.16.8 опис (дополнителни информации).

3.Податоци за правно лице:
3.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
3.2 Број на мобилен телефон,
3.3 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент),
3.4 Земја,
3.5 Град,
3.6 ЕДБ на правното лице
3.7 Електронска пошта, 
3.8 ЕМБС на правното лице,
3.9 Број на факс,
3.10 Веб страна,
3.11 Назив на правното лице,
3.12 Друг идентификациски број,
3.13 Број на телефон, 
3.14 Друг број на субјектот- нерезидент (Tax number),
3.15 Друг број на субјектот- нерезидент (Org number),
3.16 Адреса:
3.16.1 тип на адреса (се означува адреса на седиште, експозитура или друго),
3.16.2 адреса 1,
3.16.3 адреса 2,
3.16.4 град,
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3.16.5 земја,
3.16.6 поштенски број,
3.16.7 област-провинција и
3.16.8 опис (дополнителни информации.

4. Податоци за сметката:
4.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
4.2 Број на сметката,
4.3 Салдо,
4.4 Код на банка,
4.5 Блокирана (се означува дали сметката е блокирана),
4.6 Датум на блокирање,
4.7 Причина на блокирање,
4.8 Затворена (се означува дали сметката е затворена),
4.9 Датум на затворање,
4.10 Валута, 
4.11 Опис,
4.12 Меѓународен број на банкарската сметка (во понатамошниот текст: ИБАН),
4.13 Датум на отворање,
4.14 Датум на реактивирање,
4.15 Тип на сметка,
4.16 Дали сопственикот или овластеното лице на сметката е нерезидент,  
4.17 Земја,
4.18 Улога на сметката:
-се означува дали лицето е сопственик или овластено лице на сметката, 
-се означува дали сметката е во сопственост на правно или физичко лице и
-се означува референтниот број.

5. Податоци за трансакцијата:
5.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
5.2 Локација на субјектот- банката,
5.3 Тип на активност,
5.4 Износ,
5.5 Салдо,
5.6 Категорија на трансакцијата,
5.7 Код на трансакцијата,
5.8 Дали е комплетирана (се означува дали трансакцијата е извршена),
5.9 Датум на трансакцијата,
5.10 Референтен број на сметката од која се врши трансакцијата,
5.11 Референтен број на лицето сопственик на сметката од која се врши трансакцијата,
5.12 Опис на локацијата,
5.13 Опис,
5.14 Референтен број на сметката кон која се врши трансакцијата и 
5.15 Референтен број на лицето сопственик на сметката кон која се врши трансакцијата.
(2) Податоците од став (1) точки 2, 3, 4 и 5 на овој член се пополнуваат за сите 

трансакции реализирани во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај од став (1) 
точка 1 на овој член.
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Член 6
(1) Извештајот кој го доставуваат давателите на услуги на парични дознаки (брз 

трансфер на пари), ги содржи следните податоци:
1.Општи податоци за извештајот (генерички извештај):
1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број на извештај доставен од давателите 

на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари)),   
1.2 Код на давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари),
1.3 Референтен број на извештајот,
1.4 Референтен број на субјектот,
1.5 Датум на креирање на извештајот,
1.6 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците, 
1.7 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
1.8 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат 

податоците) и
1.9 Листа на трансакции (се наведува единствената идентификациска ознака на сите 

трансакции на кои се однесуваат податоците).

2. Податоци за физичко лице:
2.1 Референтен број (се наведува ЕМБГза резиденти, а за нерезиденти се наведува 

бројот за идентификација наведен во документот за идентификација),
2.2 Место на раѓање,
2.3 Датум на раѓање,
2.4 ЕМБГ,
2.5 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент), 
2.6 Име,
2.7 Презиме,
2.8 Државјанство,
2.9 Документи за идентификација:
2.9.1 тип на документот за идентификација,
2.9.2 место на издавање,
2.9.3 земја на издавање,
2.9.4 број на документот,
2.10 Адреса на физичкото лице: 
2.10.1 тип на адреса (се означува дали станува збор за постојано живеење, 

престојувалиште или друго), 
2.10.2 адреса 1,
2.10.3 адреса 2,
2.10.4 град,
2.10.5 земја,
2.10.6.поштенски број и
2.10.7 област-провинција (се наведува за нерезиденти).

3. Податоци за трансакцијата:
3.1 Референтен број (се наведува единствената идентификациска ознака на 

трансакцијата- MTCN број),
3.2 Локација на субјектот (се наведува називот и адресата на суб-агентот кај кој се 

врши трансакцијата),
3.3 Тип на активност (се наведува „уплата„ или „исплата“),
3.4 Износ,
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3.5 Шифра на валута,
3.6 Датум на трансакцијата и 
3.7 Референтен број на лице кое ја врши трансакцијата (се наведува ЕМБГ за резиденти, 

а за нерезиденти се наведува бројот за идентификација наведен во документот за 
идентификација).

(2) Податоците од став (1) на овој член се пополнуваат за клиентот на трансакцијата, 
додека за лицето – испраќач или примач во друга држава се пополнуваат полињата за кои 
давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари) располагаат со податоци.

(3) Податоците од став (1) точки 2 и 3 на овој член се пополнуваат за сите трансакции 
реализирани во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај од став (1) точка 1 на 
овој член. 

Член 7
(1) Извештајот кој го доставуваат осигурителните друштва, ги содржи следните 

податоци:
1) Податоци кои се однесуваат на осигурителното друштво кое врши работа на 

осигурување на живот: име; презиме; работна позиција; адреса; број на телефон; 
електронска пошта; субјект; ЕМБС  и ЕДБ. 

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот: 
- вид на клиентот: физичко лице: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса;
- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и адреса;
- нерезидент: назив; идентификациски број и адреса;
- лице кое  го застапува клиентот: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса;
- својство на клиентот и
3) Податоци за содржината на извештајот: идентификациски број (полиса ID); датум на 

склучување на полисата; датум на истекување на полисата; износ на осигурителната 
полиса и вид на животно осигурување.

Член 8
Извештајот кој го доставуваат правните лица чија дејност е купопродажба на возила, ги 

содржи следните податоци:
1) Податоци кои се однесуваат на правното лице чија дејност е купопродажба на 

возила: име; презиме; работна позиција; адреса; број на телефон; електронска пошта; 
субјект; ЕМБС и ЕДБ.

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот:
- вид на клиентот; физичко лице: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса;
- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и адреса;
- нерезидент: назив; идентификациски број и адреса;
- лице кое  го застапува клиентот: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса; 
- својство на клиентот и
3) Податоци за извештајот: идентификациски број на договорот; датум на склучување 

на купопродажниот договор; вредност на купопродажниот договор; валута (одбери); вид 
на возило; марка на возило и тип на возило.
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Член 9
Извештајот кој го доставуваат приредувачите на игри на среќа во играчница (казино), 

ги содржи следните податоци:
1.Општи податоци за извештајот (генерички извештај):
1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број на извештај доставен од 

приредувачите на игри на среќа во играчница (казино)),   
1.2 Код на приредувачот на игри на среќа во играчница (казино),
1.3 Референтен број на извештајот,
1.4 Референтен број на субјектот,
1.5 Датум на креирање на извештајот,
1.6 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците, 
1.7 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
1.8 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат 

податоците) и
1.9 Листа на трансакции (се наведува референтниот број на сите трансакции на кои се 

однесуваат податоците).

2. Податоци за физичко лице:
2.1 Референтен број (се наведува ЕМБГ за резиденти, а за нерезиденти се наведува 

бројот за идентификација наведен во документот за идентификација),
2.2 Место на раѓање,
2.3 Датум на раѓање,
2.4 Единствен матичен број на граѓанинот,
2.5 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент), 
2.6 Име,
2.7 Презиме,
2.8 Државјанство,
2.9 Документи за идентификација:
2.9.1 тип на документот за идентификација,
2.9.2 место на издавање,
2.9.3 земја на издавање и
2.9.4 број на документот.
2.10 Адреса на физичкото лице: 
2.10.1 тип на адреса (се означува дали станува збор за постојано живеење, 

престојувалиште или друго), 
2.10.2 адреса 1,
2.10.3 адреса 2,
2.10.4 град,
2.10.5 земја,
2.10.6 поштенски број,
2.10.7 област-провинција (се наведува за нерезиденти) и
2.10.8 опис (дополнителни информации).

3. Податоци за трансакцијата:
3.1 Референтен број на трансакцијата,
3.2 Локација на субјектот,
3.3 Категорија на активност (се наведува „купување на чипови„ или „исплаќање на 

чипови“),
3.4 Износ,
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3.5 Шифра на валута,
3.6 Датум на трансакцијата,
3.7 Референтен број на лице кое ја врши трансакцијата (се наведува ЕМБГ, а за 

нерезиденти се наведува бројот за идентификација наведен во документот за 
идентификација) и

 3.8 Место на трансакција (се наведува називот и адресата на приредувачот на играта на 
среќа (казино), односно на подружницата каде се врши трансакцијата).

(2) Податоците од став (1) точки 2 и 3 на овој член се пополнуваат за сите трансакции 
реализирани во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај од став (1) точка 1 на 
овој член.

Член 10
Извештајот кој го доставуваат другите приредувачи на игри на среќа, освен 

приредувачите на игри на среќа во играчница (казино), ги содржи следните податоци:
1.Општи податоци за извештајот (генерички извештај):
1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број на извештај доставен од другите 

приредувачи на игри на среќа освен приредувачите на игри на среќа во играчница 
(казино)),   

1.2 Код на приредувачот на игра на среќа,
1.3 Референтен број на извештајот,
1.4 Референтен број на субјектот,
1.5 Датум на креирање на извештајот,
1.6 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците, 
1.7 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
1.8 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат 

податоците) и
1.9 Листа на трансакции (се наведува референтниот број на сите трансакции на кои се 

однесуваат податоците).
2. Податоци за физичко лице:
2.1 Референтен број (се наведува ЕМБГ за резиденти, а за нерезиденти се наведува 

бројот за идентификација наведен во документот за идентификација),
2.2 Место на раѓање,
2.3 Датум на раѓање,
2.4 Единствен матичен број на граѓанинот,
2.5 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент), 
2.6 Име,
2.7 Презиме,
2.8 Државјанство,
2.9 Документи за идентификација:
2.9.1 тип на документот за идентификација,
2.9.2 место на издавање,
2.9.3 земја на издавање и
2.9.4 број на документот.
2.10 Адреса на физичкото лице: 
2.10.1 тип на адреса (се означува дали станува збор за постојано живеење, 

престојувалиште или друго), 
2.10.2 адреса 1,
2.10.3 адреса 2,
2.10.4 град,
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2.10.5 земја,
2.10.6 поштенски број,
2.10.7 област-провинција (се наведува за нерезиденти) и
2.10.8 опис (дополнителни информации).

3. Податоци за трансакцијата:
3.1 Референтен број на трансакцијата,
3.2 Локација на субјектот,
3.3 Категорија на активност (се наведува „уплата на влог“ или „исплата на добивка“ 

или „уплата на влог и исплата на добивка“ или „исплата на добивка и уплата на добивка“),
3.4 Износ,
3.5 Шифра на валута,
3.6 Датум на трансакцијата,
3.8 Референтен број на лице кое ја врши трансакцијата (се наведува ЕМБГ, а за 

нерезиденти се наведува бројот за идентификација наведен во документот за 
идентификација),,

3.9 Место на трансакција (се наведува називот и адресата на приредувачот на играта на 
среќа, односно на подружницата каде се врши трансакцијата).

(2) Податоците од став (1) точки 2 и 3 на овој член се пополнуваат за сите трансакции 
реализирани во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај од став (1) точка 1 на 
овој член.

Член 11
(1) Извештаите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од овој правилник, субјектите од член 

2 од овој правилник ги доставуваат електронски до Управата, преку веб порталот за 
доставување на извештаи на Управата. 

(2) Пристапот до извештаите за внесување на податоците се овозможува преку 
корисничко име и лозинка, издадени од страна на Управата.

(3) Од страна на Управата може да се изврши промена на доделените кориснички 
имиња и лозинки, за што навремено се известуваат субјектите од член 2 од овој 
правилник.

Член 12
Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи 

Правилникот за содржината на податоците кои нотарите, банките, осигурителните 
друштва кои вршат работи на осигурување на живот и правните и физички лица чија 
дејност е купопродажба на возила, ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање  
и начинот на нивно електронско доставување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 36/2016).

Член 13
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2019 
година.

Бр. 13-3371/2
23 април 2019 година Министер за финансии,

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р.


