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Член 2 
Полагањето на испитот за стручна оспособеност на 

возачите на моторните возила за превоз на опасни ма-
терии се спроведува во две простории од кои секоја од-
делно треба да биде опремена со: 

-  најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 
за тестирање, пет за членовите на комисијата за полага-
ње и една за серверот, 

-  најмалку 36 столчиња,  
- дисплеј за објавување на резултати со димензии 

од најмалку 2x2 метри, 
-  најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19“, 
- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 
процесот на тестирање, 

- локална комуникациска мрежа, 
- мрежен преклопник и 
- мрежна камера за снимање на полагањето.   
 

Член 3 
(1) Правното лице избарно за спроведување на ис-

питот од член 1 на овој правилник треба да поседува 
соодветна информатичка опрема и софтверска аплика-
ција што овозможува воспоставување и водење 
единствена база на податоци за спроведување на испи-
тот од член 1 на овој правилник, документацијата, 
стручната анализа и стручниот надзор.  

(2) Покрај информатичката опрема и посебната со-
фтверска апликација од ставот (1) на овој член, правно-
то лице од став (1) на овој член треба да има и: 

- пристап за користење на апликацијата на Министер-
ството за транспорт и врски за спроведување на електрон-
ското полагање на испитот од член 1 на овој правилник и 

- интернет конекција во седиштето на правното ли-
це од став (1) на овој член од најмалку 10мб/с, намене-
та исклучиво за електронското полагање на испитот од 
член 1 на овој правилник. 

 
Член 4 

Електронскиот систем кој се користи за полагање 
на испитот, треба во целост да биде усогласен со про-
пишаниот начин на бодирање на испитните прашања за 
испитот за стручна оспособеност на возачите на мотор-
ните возила за превоз на опасни материи.  

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во  ,,Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 
отпочнувањето на примената на членот 1 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за превоз на опас-
ни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 163/13). 

 
Бр. 01-12214 Министер 

26 август 2014 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

4215. 
Врз основа на член 91 став (4), член 94 став (4) и став 

(5) и член 96 став (4)од Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 7/2008, 124/2011, 17/2011 и 
13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување на 
седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ЧЛЕНСТВО ВО ДОБРОВОЛЕН 

ПЕНЗИСКИ ФОНД 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на членство во добро-

волен пензиски фонд („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 138/2008, 74/2010, 134/2010, 26/2011 и 
155/2013) по членот 16 се додаваат два нови члена 16-а 
и 16-б кои гласат: 

 
„Член 16-а 

(1) Друштвото може да коригира личен податок на 
член во оригинален договор за членство и може да ме-
нува или ажурира личен податок на член во евиден-
цијата на членови кои се сопственици на доброволни 
индивидуални сметки врз основа на барање на Образец 
6 на овој правилник. Друштвото врши непосреден увид 
во лична карта/документ за лична идентификација на 
членот преку лице овластено од надлежен орган на 
друштвото или преку агент. 

(2) Датумот на склучување на оригиналниот дого-
вор за членство се коригира единствено доколку е не-
читко напишан, врз основа на изјава од членот и аген-
тот кои го потпишале договорот. 

(3) Друштвото може да менува или ажурира личен 
податок на член во евиденцијата на членови кои се 
сопственици на професионални сметки врз основа на 
барање на Образец 6 на овој правилник. Друштвото 
врши непосреден увид во лична карта/документ за лич-
на идентификација на членот преку лице овластено од 
надлежен орган на друштвото или преку агент. 

 
Член 16-б 

(1) Друштвото треба да му овозможи на член на доб-
роволен пензиски фонд, преку својот електронски систем 
на интернет страната, да ги ажурира своите лични 
податоци во евиденцијата на членови која ја води 
друштвото. Членот може да ги ажурира следните лични 
податоци: име, презиме, адреса на живеење, адреса за 
коресподенција, телефон и електронска пошта.  

(2) Заради обезбедување на безбедност и заштита 
на личните податоци, при ажурирањето на личните 
податоци од став (1) на овој член, друштвото треба да 
обезбеди електронска идентификација и проверка на 
авторизацијата на лицето кое сака да изврши ажури-
рање на податоците.  

(3) Доколку при ажурирањето на личните податоци 
од ставот (1) на овој член дојде до нарушување на без-
бедноста или губење на интегритетот на информа-
цискиот систем на друштвото, тоа ја известува Агенци-
јата веднаш, но не подоцна од 24 часа или следниот  
работен ден од моментот на настанот. 

(4) Заради спроведување на одредбите од ставовите 
(1), (2) и (3) на овој член, друштвото треба да усвои и 
спроведе акти и/или процедури за безбедност со кои ќе 
се утврди ранливоста на информацискиот систем на 
друштвото, надзорот и спроведувањето превентивни и 
корективни мерки, како и мерки за ублажување на ин-
циденти и/или повреди на безбедноста и интегритетот 
на системот. Друштвото треба да ги достави на мис-
лење актите и/или процедурите за безбедност до Ди-
рекција за заштита на лични податоци.“ 

  
Член 2 

Обрасците 1, 2  и 5 се менуваат и гласат: 
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Член 4 
Обрасците број 1, 2 и 5 на овој правилник ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.  
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
   Бр. 01-1054/2                                                                                                                     Претседател 

4 септември 2014 година                                                                                                  на Советот на експерти, 
        Скопје                                                                                                                  д-р Булент Дервиши, с.р 

 


