Врз основа на член 19-а став 3 од Законот за регистрирање на готовинските
плаќања (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/01, 42/03, 47/03,
40/04, 70/06, 126/06, 60/07, 88/08, 133/09 и 171/10), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗБОР И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА
НЕЗАВИСНИТЕ АКРЕДИТИРАНИ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА
ОПРЕМАТА, КАДАРОТ, ЛОКАЦИСКИТЕ И ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на избор и поблиските услови за
овластување на независните акредитирани правни лица (во натамошниот текст:
контролни тела) кои се однесуваат на опремата, кадарот, локациските и
просторните услови на истите.
Член 2
На јавниот повик можат да се јават правни лица кои ги исполнуваат
следниве услови:
- да имаат вработено најмалку две лица со високо образование од областа
на електроника и информатика, кои имаат најмалку две години работно
искуство во областа;
- да се акредитирани за контрола на функционалните и техничките
карактеристики на фискалниот систем на опрема од страна на Институтот за
акредитација на Република Македонија, согласно барањата за акредитација на
контролни тела или да е во процес на акредитација и истата да ја стекне
најдоцна до една година од доставувањето на барањето за акредитација;
- да располага со соодветни простории за работа;
- да располагаат со опрема за испитување на степен на заштита,
испитување на удари и потискување, испитување на темепературните и
атмосферските влијанија, испитување на запаливост, испитување на
напојувањето и протокот на струја, испитувањето на влијание од
електромагнетни полиња и друго;
- да имаат план и начин на вршење на проверката и контролата на
системот на фискалната апаратура како и обемот на истата;
- да ја стави на увид својата организациска структура;
- да достави ценовник според кој ќе врши наплата на услугите; и
- да не врши советодавна активност за субјектите над кои врши контрола.

Член 3
Поднесената документацијата од член 2 на овој правилник ја проверува
Комисија формирана од министерот за финансии и дава предлог за овластување
на контролни тела.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен весник на Република Македонија”.
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