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заклучно со 2.1.2015 година, поради исполнување на 
условите за старосна пензија согласно со член 18 од За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 
170/13, 44/14 и 97/14) од причина што на ден 
18.10.2013 година наполнила 62 години живот и 33 го-
дини пензиски стаж. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 14, став 
(1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, ми-
нистерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението. 

 
          Бр. 09-3605    
17 ноември 2014 година                Министер за правда, 
             Скопје                              д-р Аднан Јашари, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5990. 
Врз основа на член 190 став 1 и член 106 од Зако-

нот за хартии од вредност („Сл.весник  на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013 и 43/2014),  Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
17.12.2014 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОР-
ГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ И РАБОТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ 

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за кадровска, техничка и организа-
циона оспособеност за основање и работа на овластено 
правно лице за вршење услуги со хартии од вредност 
(,,Сл. весник на РМ“ број 110/2006 и 31/2010), во член 
3 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:  

,,За вршење на услугите предвидени во член 94 точ-
ка а), в), ѓ) и е), овластеното правно лице мора да има 
најмалку две лица во редовен работен однос што имаат 
дозвола за работење на брокер издадена од Комисијата 
од кои едно лице мора да има и дозвола за работење на 
инвестиционен советник издадена од Комисијата,,. 

Постојниот став 3 и ставот 4 се бришат. 
Ставот 5 кој станува став 4 се менува и гласи: 
,,За вршење на сите услуги предвидени во член 94, 

овластеното правно лице мора да има најмалку три ли-
ца во редовен работен однос, од кои едно лице што има 
дозвола за работење на брокер издадена од Комисијата, 
едно лице  што има дозвола за работење на брокер и 
дозвола за работење на инвестиционен советник изда-
дена од Комисијата, и едно лице кое ќе ја обавува услу-
гата од точка з) од член 94 од Законот (чување на хар-
тии од вредност што вклучува отворање и водење на 
сметки на хартии од вредност во свое име, а за сметка 
на клиенти во депозитар, отворање и водење на сметки 
на хартии од вредност и за своите клиенти кои не се 
сопственици на тие хартии од вредност, а за сметка на 
нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност 
по налог на клиентот (исплата на достасани побарува-
ња од издавачите врз основа на достасани хартии од 
вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствени-
ците на тие хартии од вредност, известување за собра-
нија на акционерите и застапување на тие собранија, 

плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на 
хартии од вредност кои се во негова сопственост и 
слично),,. 

Ставот 6 станува став  5. 
 

Член 2 
Во Правилникот, Членот 6 (Просторна оспособе-

ност) се менува и гласи: 
,,Под просторна оспособеност се подразбира дека 

овластеното правно лице треба да располага со четири 
посебни простории за вршење на услугите предвидени 
во член 94 од Законот, а воедно да обезбеди издвоеност 
на функциите,,. 

 
Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-
кот за кадровска, техничка и организациона оспособе-
ност за основање и работа на овластено правно лице за 
вршење услуги со хартии од вредност. 
 

Член 4 
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија,, 

 
Бр. 03-2039/1 Комисија за хартии од вредност 

17 декември 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

5991. 
Врз основа на член 190 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 и 
43/2014), а во врска со член 134 став (3) од Законот за 
инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 
12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на ден 24.12.2014 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СОДРЖИНА, ФОРМА И 
РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ 

ЗА РАБОТЕЊЕТО ОД СТРАНА НА ИНВЕСТИ-
ЦИСКИТЕ ФОНДОВИ, ДРУШТВАТА ЗА УПРА-

ВУВАЊЕ И ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА 
 

Член 1 
Со Правилникот за задолжителната содржина, фор-

мата и роковите за доставување на извештаите за рабо-
тењето од страна на инвестициските фондови, друш-
твата за управување и депозитарната банка (во поната-
мошниот текст: Правилник) се уредува содржината, 
формата и роковите за доставување на извештаите за 
работењето од страна на инвестициските фондови, 
друштвата за управување со инвестициски фондови и 
депозитарната банка. 
 

Член 2 
(1) Извештаите за работењето на инвестициските 

фондови, друштвата за управување со инвестициски 
фондови (во понатамошниот текст: Друштво)  и депо-
зитарната банка кои се доставуваат до Комисијата за 
хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комиси-
јата), се финансиските извештаи согласно член 114 и 
член 115 од Законот за инвестициски фондови и други 
извештаи кои се однесуваат на работењето на инвести-
циските фондови, друштвата за управување со фондо-
ви и депозитарната банка. 

(2) Со овој Правилник се регулира и доставувањето 
на не-финансиските извештаи (известувања) кои инвес-
тициските фондови, друштвата и депозитарната банка 
ги доставуваат до Комисијата согласно Законот за ин-
вестициски фондови и подзаконските акти кои произ-
легуваат од овој закон. 
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Член 3 
Содржината и формата на финансиските извештаи 

на инвестициските фондови се пропишува со Законот 
за инвестициски фондови, Правилникот за сметковни-
от план, содржината на одделните сметки во сметков-
ниот план на отворените фондови, како и формата и 
содржината на финансиските извештаи на отворените 
фондови и со овој Правилник. 
 

Член 4 
(1) Друштво кое има регистрирано подружница во 

Република Македонија и продава удели на странски 
инвестициски фондови согласно Законот за инвести-
циски фондови е должно до Комисијата да доставува 
извештаи за своето работење согласно одредбите од 
Анекс 1 и извештајот од Анекс 3 односно сумарни по-
датоци за нето уплати и исплати направени од правни 
и физички лица од Република Македонија за претход-
ниот месец согласно со последниот датум на вреднува-
ње на претходниот месец. 

(2) Одредбите од овој Правилник во целост се при-
менуваат на друштвото за управување кое има основа-
но подружница надвор од Република Македонија од-
носно продава/издава удели/акции на инвестициски 
фондови надвор од Република Македонија. 

 
I. Типови на известувања, содржина и периоди на 

известувања кои се поднесуваат од страна на друш-
твата за управување со фондови, инвестициските 

фондови и депозитарните банки. 
 

1. Дневни известувања за инвестициските фондови 
     

Член 5 
(Извештаи за НАВ) 

 
(1)   Друштвото првиот работен ден по последниот 

ден од пресметковниот период одреден за пресметува-
ње на нето вредноста на имотот на инвестициски фонд 
и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел 
или по акции во инвестицискиот фонд (во понатамош-
ниот текст: НАВ) до Комисијата доставува извештај за 
вредноста на фондот, нето вредноста на фондот, вред-
носта на  уделот на денот на пресметката како и извеш-
тај за бројот на удели (акции) издадени до денот на 
вреднување. 

(2) Вреднувањето на инвестицискиот фонд се врши 
согласно со Правилникот за утврдување на нето вред-
носта на имотот на отворен и затворен инвестициски 
фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот 
по удел или по акции во инвестицискиот фонд. 

(3) Рокот за известување за нето вредноста на имо-
тот на фондот истекува во 23:59:59 часот на првиот ра-
ботен ден по последниот ден од пресметковниот пери-
од одреден за пресметување на нето вредноста на имо-
тот на инвестициски фонд и за пресметување на нето 
вредноста на имотот по удел или по акции во инвести-
цискиот фонд. 

(4) Известувањето за НАВ друштвата го доставува-
ат за секој фонд согласно упатството дадено во Анекс 1 
од овој Правилник.  

(5) Внесените податоци во системот треба да бидат 
потврдени од страна на депозитарна банка пред истите 
да бидат доставени до Комисијата. 

(6) Доколку депозитарната банка одбие да ги пот-
врди податоците за вреднувањето на инвестицискиот 
фонд, истата е должна да достави извештај за непра-
вилност од член 13 од овој Правилник по одобрување 
на дневниот извештај за вреднување. 

Член 6 
(Известувањa за трансакциите и структурата на вложу-

вањата) 
 
(1) Друштвото за секој инвестициски фонд со кој 

управува е должно најдоцна до десетиот ден од месе-
цот да достави Состојба на инвестицискиот фонд за 
претходниот месец и Извештај за трансакциите на ин-
вестицискиот фонд, заклучно со последниот ден на 
вреднување на инвестицискиот фонд за претходниот 
месец, во согласност со Упатството за пополнување на 
Матрица за Состојба и Матрица за Трансакции утврде-
ни во Анекс 2. 

(2) Друштвото е должно за секој инвестициски 
фонд со кој тоа управува најдоцна до десетиот ден од 
месецот да поднесе извештај за бројот на иматели на 
удели (акции) во инвестицискиот фонд како и извештај 
за бруто приливите и одливите согласно Упатството за 
поднесување извештај за имателите на удели (акции) 
од Анекс 2. 

 
Член 7 

(Останати месечни известувања) 
 
(1) Друштво поднесува месечен извештај за бројот 

на имателите на удели/акции согласно образецот од 
Анекс 3 најдоцна до десетиот ден во месецот и истиот 
се однесува за претходниот месец. 

(2) Друштвото е должно до Комисијата да достави 
почетна состојба за бројот на издадени и повлечени 
удели за секој инвестициски фонд со кој управува од 
неговото основање заклучно со 31.12.2014 година. 

(3) Друштво поднесува месечен извештај за начи-
нот на одржување на средствата на минималната ос-
новна главнина согласно образецот од Анекс 4 најдоц-
на до десетиот ден во месецот и истиот се однесува за 
претходниот месец. 

 
Член 8 

(Квартални, Полугодишни и Годишни извештаи) 
 
(1) Друштвото до Комисијата доставува квартални 

извештаи за работењето на секој отворен инвестициски 
фонд со кој управува за првиот и третиот квартал нај-
доцна до 20 Април (за првиот квартал) и 20 Октомври 
(за третиот квартал) во согласност со обрасците наве-
дени во Анекс 5. Кварталните извештаи се изработува-
ат за период од почетокот на годината заклучно со по-
следниот ден од кварталот за кој се однесува извешта-
јот.    

(2) Друштвото до Комисијата доставува полугоди-
шен и годишен извештај за работењето на секој отво-
рен инвестициски фонд со кој управува најдоцна до 01 
Септември (за полугодишните извештаи) и 01 Март (за 
годишниот извештај) во согласност со обрасците наве-
дени во Анекс 6. Полугодишниот и Годишниот извеш-
тај се изработува за период од почетокот на годината 
заклучно со последниот ден од периодот за кој се одне-
сува извештајот.  

(3) Друштвото до Комисијата доставува полугоди-
шен и годишен извештај за работењето на друштвото 
најдоцна до 01 Септември (за полугодишните извеш-
таи) и 01 Март (за годишниот извештај) во согласност 
со обрасците наведени во Анекс 7. Полугодишниот и 
Годишниот извештај се изработува за период од поче-
токот на годината заклучно со последниот ден од пери-
одот за кој се однесува извештајот.    
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II. Не- финансиски известувања кои се поднесуваат 
од страна на Друштвото и инвестицискиот фонд со 

кој тоа управува 
 

Член 9 
(Не-финансиски известувања) 

 
(1) Друштвото ја известува Комисијата за сите 

околности поврзани со работата на друштвото и инвес-
тициските фондови со кои тоа управува во рок од десет 
работни дена за една од долунаведените околности од-
носно активности: 

1. Промена на податоци за друштвото кои се внесе-
ни во трговскиот регистар, со поднесување на одлука и 
тековна состојба од Централниот регистар; 

2. Документи од одржано Собрание на акционери 
на друштвото: дневен ред, записник во прилог со сите 
донесени одлуки на Собраниетo; 

3. Записник од состанок на Надзорниот одбор, од-
носно Одборот на директори на друштвото кој ќе ги 
содржи сите донесени одлуки и прилози; 

4. Документи од одржано Собрание на затворениот 
фонд односно надзорен одбор на затворениот фонд кое 
ќе содржи дневен ред на состанокот, записник и сите 
донесени одлуки; 

5. Промена или информација за раскинување на до-
говорот кој затворениот фонд, го има склучено друш-
твото при што потребно е да се поднесе важечкиот до-
говор или неговото дополнување; 

6. Промена или раскинување на договорот со овлас-
тени учесници на пазарот на капитал (брокерски куќи) 
со кои друштвото има склучено договор за купување 
или продавање на хартии од вредност или други фи-
нансиски инструменти за сметка на инвестицискиот 
фонд во Република Македонија и во странство со под-
несување на новиот релевантен договор или измените 
и дополнувањата на веќе постоечкиот договор; 

7. Промена или раскинување на договорот со назна-
чениот внатрешен ревизор  со поднесување на новиот 
релевантен договор или измените и дополнувањата на 
веќе постоечкиот договор; 

8. Извештај од извршена внатрешна ревизија; 
9. Резултати и извештај од извршениот стрес тест 

на портфолиото на инвестициските фондови; 
10. Информација за пресметаниот принос по удел и 

стандардната девијација за секој инвестициски фонд; 
11. Известување за промена на било кој интерен акт на 

друштвото заедно со актот које е променет, како и причи-
ни поради кои е направена измена на интерниот акт; 

12.Известување согласно Правилникот за методо-
логијата за пресметување на ризиците од вложувањата 
во финансиски деривативни инструменти; 

13. Известување за донесена одлука за склучување 
или раскинување на договор за пренос на активности 
на трети лица на согласно Правилникот за начинот, по-
стапката, и видот на активности кои може друштвото 
за управување со инвестициски фондови да ги пренесе 
на трети лица; 

14. Измени во договорот кој друштвото го има 
склучено со депозитарната банка со поднесување на 
новиот договор, како и објаснување за причината пора-
ди која настанале измените; 

15. Пресметка за висината на минималната основна 
главнина на годишно ниво согласно Законот за инвес-
тициски фондови; 

16. Ревидирани финансиски извештаи за друштвото 
и инвестициските фондови со кои тоа управува; 

17. Извештај на органот на управување со образло-
жение за постигнатиот деловен резултат на инвести-
цискиот фонд, промена во портфолиото и планираната 
стратегија на вложувања во наредниот период. 

(2) Не-финансиските извештаи се доставуваат пот-
пишани и скенирани во PDF или word формат преку 
софтверската апликација за инвестициски фондови.  

 
Член 10 

(Поднесување барање за одобрување на рекламен  
материјал) 

 
(1) Друштвото поднесува барање за одобрување на 

рекламен материјал согласно член 55 од Законот за ин-
вестициски фондови по електронски пат преку соф-
тверската апликација. 

(2) Рекламниот материјал кој ќе биде предмет на 
одобрување од страна на Комисијата треба да биде 
прикачен како дел од барањето за одобрување на рек-
ламниот материјал во вид на Word или PDF документ. 

 
Член 11 

(Известување за грешка) 
 
(1) Кога при пресметување на нето вредноста на 

имотот на инвестицискиот фонд е откриена грешка, 
друштвото во најкус можен рок по откривање на греш-
ката е должно да достави извештај до Комисијата за 
направена грешка во пресметката на нето вредноста на 
имотот. 

(2) Извештајот од претходниот став треба да ги сод-
ржи следниве елементи: 

1.Дата на креирање на извештајот и датум на кој е 
утврдена грешката; 

2.Информации за точност, односно неточност на 
нето вредноста на имотот; 

3. Причината за грешката; 
4. Датум на престанок или очекуван датум на прес-

танок на грешката, како и опис на планираните актив-
ности за нејзино елиминирање; 

5. Проценка на износите на средства кои ќе треба 
да бидат вратени на инвеститорите поради направената 
грешка во пресметката на нето вредноста на имотот на 
фондот; 

6. Опис на мeрките кои ќе бидат преземени со цел 
да не се повтори истата грешка. 

 
III. Известувања кои треба да ги доставуваат депо-

зитарните банки на инвестициските фондови 
 

Член 12 
(Видови извештаи кои ги поднесуваат депозитарните 

банки) 
 
(1) Депозитарната банка до Комисијата поднесува 

извештај за: 
1.Неправилности во работењето на инвестицискиот 

фонд со кој депозитарната банка има склучено договор 
за вршење на услуги согласно Законот за инвестициски 
фондови.  

2.Известување за вложувања на инвестицискиот 
фонд во инструменти издадени од поврзани лица и но-
воиздадени хартии од вредност.  

 
Член 13 

(Известување за неправилност во работењето  
на инвестицискиот фонд) 

 
(1) Депозитарната банка поднесува извештај до Ко-

мисијата со детали за неправилностите кои произлегу-
ваат од активностите на инвестицискиот фонд кои би 
можело да претставуваат повреда на одредбите од ста-
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тутот и проспектот на инвестицискиот фонд или на од-
редбите на Законот за инвестициски фондови како и на 
општи акти и договорот кој инвестицискиот фонд 
(друштвото) го склучил со депозитарната банка. 

(2) Во случај кога депозитарната банка при извршува-
њето на услуги за поединечен фонд увиди неправилност, 
поднесува извештај до Комисијата во рок од три работни 
дена од денот кога е констатирана неправилноста. 

(3) Депозитарната банка го поднесува извештајот 
од ставот 1 до Комисијата  во согласност со Упатствата 
наведени во Анекс 8 во електронска форма преку соф-
тверот за известување на Комисијата. 

 
Член 14 

(Известување за трансакции кои се предмет  
на инвестиции) 

 
(1) Депозитарната банка поднесува извештај до Ко-

мисијата со информации за следните трансакции: 
1. Вложувања на инвестицискиот фонд во парични 

депозити во депозитарната банка на инвестицискиот 
фонд или лице кое е поврзано со друштвото или инвес-
тицискиот фонд; 

2. Вложување во новоиздадени хартии од вред-
ност во процесот на нивна иницијална јавна понуда 
односно во процесот на јавна понуда на хартии од 
вредност; 

3. Инструменти на пазарот на пари издадени од 
страна на депозитарната банка или од лице поврзано со 
друштвото или инвестицискиот фонд; 

 (2) Доколку некој инвестициски фонд има реализи-
рано некоја од трансакциите наведени во став 1, тогаш 
депозитарната банка во рок не подолг од пет работни 
дена по истекот на месецот, поднесува месечен извеш-
тај до Комисијата за трансакциите од став 1 согласно 
упатствата од Анекс 9. 

  
IV. Известување на барање на Комисијата 

 
Член 15 

Доколку Комисијата побара податоци или пак до-
полнителни извештаи од друштвото или депозитарната 
банка поврзани со работењето на инвестициските фон-
дови, депозитарната банка или пак друштвото, истите 
се должни да ги достават бараните податоци до Коми-
сијата во рок не подолг од пет работни дена од прие-
мот на барањето. 

 
V. Начин на известување 

 
Член 16 

(Известување до Комисијата) 
(1) Секое друштво кое има регистрирано подружни-

ца и продава удели  во Република Македонија е долж-
но да објавува податоци согласно член 4 од овој Пра-
вилник. 

(2) Доколку во веќе доставените податоци односно 
извештаи до Комисијата има потреба од било какви ко-
рекции, друштвата, депозитарните банки и подружни-
ците на странски друштва се должни исправките од-
носно корегираните извештаи да ги достават веднаш по 
увидување на грешката, но не подолго од временскиот 
рок определен од Комисијата. 

(3) Во случај на неуспешна достава или нефункцио-
нирање на електронскиот систем за известување (соф-
тверската апликација) друштвата, односно депозитар-
ните банки се должни веднаш да го пријават проблемот 
до Комисијата. 

(4) Доколку во рокот за поднесување на било кој од 
извештаите наведени во овој Правилник софтверската 
апликација за известување на инвестициските фондови 
не почне да функционира тогаш друштвата и депози-

тарните банки се должни да ги достават извештаите во 
пропишаната форма на е-меил адресата на Комисијата 
khv@sec.gov.mk.  

(5) Веднаш откако врската со апликацијата ќе биде 
повторно воспоставена, друштвата и депозитарните 
банки се должни да ги поднесат сите извештаи преку 
истата. 

(6) Сите извештаи кои ќе бидат доставени преку со-
фтверската апликација до Комисијата треба да бидат 
потпишани со квалификуван дигитален сертифакт. 

 
Член 17 

(Известување за потребите на НБРМ) 
(1) Друштвото за секој отворен инвестициски фонд 

со кој управува е должно до Комисијата да доставува 
извештаи за потребите на Народна Банка на Република 
Македонија (во понатамошниот текст: НБРМ) 

(2) Извештаите од став 1 се изработуваат согласно 
следниве акти донесени од страна на НБРМ: Одлуката 
за начинот, формата и роковите за доставување статис-
тички податоци и информации за средствата и об-
врските на останатите финансиски институции, Одлу-
ката за начинот и постапката на известување за тран-
сакции со нерезиденти и Упатството за начинот и по-
стапката за известување и состојбата и промените на 
вложувањето на резидентите во хартии од вредност на 
странските финансиски пазари. 

(3) Друштвото е должно до Комисијата да испраќа 
точни, навремени и целосни извештаи согласно Одлу-
ките и Упатствата на Народна Банка на Република Ма-
кедонија. 

(4) Друштвото за управување е должно да ги дос-
тави извештаите од став 1 на овој член најдоцна пет де-
на пред истекот на крајниот рок даден од страна на 
НБРМ. 

(5) За точноста и роковите за доставување на из-
вештаите од став 1 секое друштво одговара пред Коми-
сијата согласно Законот за инвестициски фондови и 
овој Правилник.  

 
VI. Преодни и завршни одредби 

                                                                       
Член 18 

Овој Правилник влегува во сила со денот на него-
вото објавување во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 01.01.2015 година. 

 
Член 19 

Со почеток на примена на овој Правилник преста-
нуваат да важи Правилникот за задолжителната сод-
ржина, форма и рокови за доставување на извештаите 
за работењето од страна на инвестициските фондови, 
друштвата за управување и депозитарната банка, од-
редбите од член 7 од Правилникот за утврдување на 
структурата, пресметката и начинот на одржување на 
средствата на минималната основна главнина на друш-
твото за управување со инвестициски фондови, член 12 
од Правилникот за формата, содржината и начинот на 
водење на Регистарот на инвестициски фондови и на-
чинот на утврдување на идентификацискиот број на 
инвестицискиот фонд и одредбите од член 3 став 3 од 
Правилникот за методологијата за пресметување на ри-
зиците од вложувањата во финансиски деривативни 
инструменти. 
 

Бр. 03-2073/1 Комисија за хартии од вредност 
 24 декември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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