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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4422.

Врз основа на член 54 став 2, од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21.12.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА - УПРАВА  ЗА ЗАШТИТА

НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува  користењето на движни ства-
ри со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило 
- марка MERCEDES BENZ
- Тип  С 220 
- број на шасија WDB2021211A499761, 
- број на мотор 60491012022588
- регистарска ознака SK-230-VB 
- година на производство 1997 година

- работна зафатнина на моторот  2155 см3
- сила на моторот 175 kw/ks
- боја на каросеријата- металик сива 7F

        
2. Патничко моторно возило 
- марка MUSSO 
- тип D 469 
- број на шасија KPTEOB1BSTP096115, 
- број на мотор 66291010029441
- регистарска ознака SK-203-JL 
- година на производство 1997 година
- работна зафатнина на моторот  2874 см3
- сила на моторот 73 kw/ks
- боја на каросеријата- металик црвена 76.        

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно  користење, без надомест на Министерство за 
култура - Управа за заштита на културното наследство.

                                                                  
Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува до-
говор со директорот на Управата за заштита на култур-
ното наследство, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од членот 1 од оваа од-
лука.                                            

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.41-9322/1 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

4423.
Врз основа на член  41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република  Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на  21.12.2013 година,  донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ACTIVE LION”, 

ВО КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА

1. За учество  во вежбовна активност „Active Lion”, 
која ќе се одржи во Кралството Белгија (во натамошни-
от текст:вежбовната активност), во периодот од 
06.01.2014 година до 24.01.2014 година, се испраќаат 
15 (петнаесет) припадници на Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Армијата), штабни 
офицери и национален елемент за поддршка.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбов-
ната активност, во кои влегуваат трошоците за тран-
спорт и исхрана на припадниците на Армијата ги обез-
бедува Министерството за одбрана, а трошоците за 
сместување ги обезбедува Армијата на Кралството Бел-
гија. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9337/1 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

4424.
Врз основа на член 20 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член  1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на дел од нед-
вижна ствар, зграда 2, мезанин со вкупно 125 м2 и 97 
м2 од приземјето на зграда 1, лоцирана на „Кеј Дими-
тар Влахов“ бр. 4, КП бр. 9521, КО Центар 1, евиденти-
рана во Имотен лист број 9099, сопственост на Републи-
ка Македонија.

Член 2
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Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се да-
ва без надомест на времено користење од две години 
на Агенцијата за поддршка на претприемништвото  на 
Република Македонија.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Маке-
донија и Агенцијата за поддршка на претприемништво-
то  на Република Македонија, во рок од осум дена од 
денот на влегувањето на сила на оваа одлука.

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за престанок и за давање 
на времено користење на недвижна ствар на Агенција-
та за поддршка на претприемништвото на Република 
Mакедонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 122/2013).

                                                                          
Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-9374/1 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

4425.
Врз основа на член 43 од Законот за судска служба 

(„Службен весник на Република Македонија, бр. 
98/2008, 161/2008, 6/2009 и 150/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К A
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ 
ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 

2014 ГОДИНА

Член 1
Вредноста на бодот за платите на судските службе-

ници за 2014 година изнесува 73,85 денари.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 
се применува од 1.01.2014 година.

Бр. 41-9396/1 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

4426.
Врз основа на член 10, став (3) од Законот за суб-

венционирање на станбен кредит („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.158/2011 и 24/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И БРО-
ЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА 
ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН 

СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2014 ГОДИНА

Член 1
Co оваа одлука се утврдува времетраењето на јавни-

от повик и бројот на јавни повици за пријавување на 
граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит 
во 2014 година.

Член 2
(1) За 2014 година ќе се објави еден јавен повик за 

пријавување на граѓани за добивање субвенциониран 
станбен кредит со времетраење од 2 јануари до 31 де-
кември 2014 година.

(2) Министерството за финансии при објавување на 
јавниот повик ќе ги информира граѓаните на Република 
Македонија за почетокот и завршувањето на јавниот по-
вик и можноста за поднесување на апликации во роко-
вите утврдени со оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9504/1 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

4427.
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост  („Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 
36/1990 и „Службен весник на Република Македонија“  
бр. 62/1992, 7/1998, 24/2003 и 24/2011“), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2013 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ

Член 1
Во Одлуката за намалување на цената на становите 

во општествена сопственост  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 
27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 
18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97, 
68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 
51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05, 
112/05, 7/07, 19/08 , 11/09, 8/10,  15/11, 12/12 и 4/13) во 
член 4 зборовите “31 декември 2013 година“ се замену-
ваат со зборовите „31 декември 2014 година“. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 41-9536/1 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

4428.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2013 година, донесе

                                                                    
О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ

УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член  1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за животна средина и просторно планирање, му 
престанува користењето на недвижни ствари сопстве-
ност на Република Македонија, со вкупна површина од 
350 м2, на единаесети кат во објектот на Македонската 
радио телевизија на „Кеј Димитар Влахов“ бб, зграда 
број 3 влез 1, на КП 12231, КО Центар 1, запишани во 
Имотен лист број 9157 и тоа следните канцеларии: 
21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30 и 31.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на Државниот управен инспекторат, на трајно ко-
ристење, без надомест.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
животна средина и просторно планирање и Државниот 
управен инспекторат, во рок од 8 дена од денот на вла-
гувањето во сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија“.

Бр.41-9734/1 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје  м-р Никола Груевски, с.р.
__________

4429.
Врз основа на член 18 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија" 
бр.171/2012), a во врска со член 49, став (1) од Законот 
за здруженија и фондации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.52/2010 и 135/2011), член 2 од 
Одлуката за критериумите и постапката за распределба 
на средствата за финансирање на програмските актив-
ности на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.23/2009) и точка 2 од Програмата 
за финансирање на програмските активности на здруже-
нија и фондациите („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.4/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, доне-
се 

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГО-
ДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГ-
РАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА 

И ФОНДАЦИИ

Член 1
Со оваа одлука се врши распределба на 12.000.000 

денари од планираните средства во Буџетот на Републи-
ка Македонија за 2013 година, раздел 040.01-Влада на 
Република Македонија, Потпрограма 10-Администра-
ција, ставка 463-Трансфер до невладини организации, 
наменети за финансирање на програмските активности 
на здруженијата и фондациите, како учество на Репуб-
ликата во финансирањето на следните здруженија и 
фондации:
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Член 2
Се задолжуваат здруженијата и фондации од член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на сво-

ите програмски активности, а најдоцна до 30.06.2014 година, да достават извештај за користењето на сред-ства-
та до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3
За извршување на оваа одлука се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-9870/1                                                                                                                 Заменик на претседателот 
17 декември 2013 година                                                                                                                  на Владата на Република

Скопје                                                                                           Македонија,
               м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВИНИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:
 

4430.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ви-

ница, а за потребите на ОУ „Славчо Стојменски“ Подрачно училиште с.Градец - Виница.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Виница со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/1           Претседател на Владата
21 декември 2013 година        на Република Македонија, 

    Скопје      м-р Никола Груевски, с.р.
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВАЛАНДОВО

                                                                       Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги  „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:

4431.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Валан-

дово, а за потребите на ОУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово Подрачно училиште с.Удово - Валандово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Валандово со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/2                          Претседател на Владата
21 декември 2013 година                                                          на Република Македонија, 

    Скопје       м-р Никола Груевски, с.р.
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4432.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети 

Николе, а за потребите на ОУ „Гоце Делчев“ Подрачно училиште с.Горибинци – Свети Николе.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Свети Николе со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/3                          Претседател на Владата
21 декември 2013 година       на Република Македонија, 

    Скопје      м-р Никола Груевски, с.р.
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4433.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

РАДОВИШ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Радо-

виш, а за потребите на ОУ „Никола Карев“ Подрачно училиште с.Бучим – Радовиш.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Радовиш со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/4                       Претседател на Владата
21 декември 2013 година      на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.
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4434.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПРОБИШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги  „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Про-

биштип, а за потребите на ОУ „Браќа Миладиновци“ Подрачно училиште Кирил и Методиј с.Злетово – Про-
биштип.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Пробиштип со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/5                                       Претседател на Владата
21 декември 2013 година       на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.
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4435.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа: 
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина При-

леп, а за потребите на ОУ „Круме Волнарски“ с.Тополчани Подрачно училиште с.Старо Лагово– Прилеп.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Прилеп со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/6                                    Претседател на Владата
21 декември 2013 година     на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.
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4436.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година,  донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги  „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Охрид, а за потребите на ОУ „Григор Прличев“ Подрачно училиште нас.Рача– Охрид.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Охрид со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-9871/7                                       Претседател на Владата
21 декември 2013 година        на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.
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4437.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

НЕГОТИНО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“  и тоа:



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 45



 Стр. 46 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 47



 Стр. 48 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Него-

тино, а за потребите на ОУ „Гоце Делчев“ Подрачно училиште с.Долни Дисан – Неготино.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Неготино со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/8                                       Претседател на Владата
21 декември 2013 година        на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 49

4438.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:



 Стр. 50 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 51



 Стр. 52 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 53

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Маке-

донска Каменица, а за потребите на ОУ „Кирил и Методиј“ Подрачно училиште с.Саса – Македонска Каме-
ница.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Македонска Каме-

ница со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/9                                      Претседател на Владата
21 декември 2013 година      на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.



 Стр. 54 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013

4439.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРУШЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги  „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:

 



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 55



 Стр. 56 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 57



 Стр. 58 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кру-

шево, а за потребите на ОУ „Никола Карев“ Подрачно училиште с.Саждево – Крушево.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Крушево со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/10                                        Претседател на Владата
21 декември 2013 година         на Република Македонија, 

    Скопје       м-р Никола Груевски, с.р.



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 59

4440.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година,  донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРИВА ПАЛАНКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:



 Стр. 60 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 61



 Стр. 62 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 63

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Крива 

Паланка, а за потребите на ОУ „Јоаким Крчовски“ Подрачно училиште с.Жидилово – Крива Паланка.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Крива Паланка со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/11                                     Претседател на Владата
21 декември 2013 година          на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.



 Стр. 64 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013

4441.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРАТОВО
                                                                      

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 65



 Стр. 66 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 67



 Стр. 68 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кра-

тово, а за потребите на ОУ „Кочо Рацин“ Подрачно училиште с.Крилатица – Кратово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Кратово со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/12                                      Претседател на Владата
21 декември 2013 година          на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 69

4442.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:



 Стр. 70 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 71



 Стр. 72 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 73

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ко-

чани, а за потребите на ОУ „Кирил и Методиј“ Подрачно училиште с.Подлог – Кочани.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Кочани со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/13                                         Претседател на Владата
21 декември 2013 година             на Република Македонија, 

    Скопје       м-р Никола Груевски, с.р.



 Стр. 74 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013

4443.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГЕВГЕЛИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 75



 Стр. 76 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 77



 Стр. 78 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевге-

лија, а за потребите на ОУ „Крсте Мисирков“ Подрачно училиште с.Моин - Гевгелија.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Гевгелија со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/14                                          Претседател на Владата
21 декември 2013 година         на Република Македонија, 

    Скопје       м-р Никола Груевски, с.р.



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 79

4444.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДОЈРАН

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“  и тоа:



 Стр. 80 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 81



 Стр. 82 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 83

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Дој-

ран, а за потребите на ОУ „Кочо Рацин“ Подрачно училиште с.Николич - Дојран.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Дојран со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/15                                        Претседател на Владата
21 декември 2013 година       на Република Македонија, 

    Скопје      м-р Никола Груевски, с.р.



 Стр. 84 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013

4445.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕМИР ХИСАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги  „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 85



 Стр. 86 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 87



 Стр. 88 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Демир 

Хисар, а за потребите на ОУ „Даме Груев“ с.Смилево Подрачно училиште с.Обедник – Демир Хисар.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Демир Хисар со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/16                                      Претседател на Владата
21 декември 2013 година            на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 89

4446.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕЛЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:
 



 Стр. 90 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 91



 Стр. 92 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 93

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Дел-

чево, а за потребите на ОУ „Св.Климент Охридски“ Подрачно училиште с.Град - Делчево.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Делчево со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/17                                      Претседател на Владата
21 декември 2013 година      на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.



 Стр. 94 - Бр. 183                                                                             25 декември 2013

4447.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги  „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:



25 декември 2013 Бр. 183 - Стр. 95
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Би-

тола, а за потребите на ОУ „Тодор Ангелески“ Подрачно училиште с.Горно Оризари - Битола.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Битола со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/18                                     Претседател на Владата
21 декември 2013 година       на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.
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4448.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година , донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“ и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Штип, 

а за потребите на ОУ „Димитар Влахов“ Подрачно училиште нас.Рача – Штип.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Штип со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/19                                        Претседател на Владата
21 декември 2013 година              на Република Македонија, 

    Скопје       м-р Никола Груевски, с.р.
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4449.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БЕРОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги „Ѕвезди на светската книжевност“  и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Бе-

рово, а за потребите на ОУ „Дедо Иљо Малешевски“ Подрачно училиште с.Будинарци - Берово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на општина Берово со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9871/20                                       Претседател на Владата
21 декември 2013 година       на Република Македонија, 

    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р.
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4450.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
17.12.2013 година, донесе

                                                                  

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА

ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АРАЧИНОВО

Член  1
Во Одлуката за престанок и за давање на користење 

на движни ствари на Општина Арачиново („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.161/2013), во 
член 1 алинејата 9 се брише.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија“.

Бр.41-9873/1 Заменик претседателот на 
Владата на Република

17 декември 2013 година Македонија,
Скопје  м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4451.

По извршеното срамнување на изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Одлуката за изменување на 
Одлуката за категоризација на државните патишта, об-
јавена во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 107/2013, направена е техничка грешка, поради што 
се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА

Во членот 1, став 1, наместо бројот „22“ треба да 
стои бројот „21“.

Во став 2 наместо броевите „23 и 24“ треба да 
стојат броевите „22 и 23“, а наместо броевите „22 и 23“ 
треба да стојат зборовите „21 и 22“.

        Бр. 41-4805/3                   Од Владата на Република
20 декември 2013 година               Македонија

       Скопје
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
4452.

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите 
(“Службен весник на Република Македонија”  бр. 
64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12), ми-
нистерот за финансии донесе

У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ

I. Општа одредба

1. Со ова упатство се пропишува начинот на трезор-
ското работење на буџетските корисници и единки ко-
рисници на средства од Буџетот на Република Македо-
нија и Буџетот на единиците на локалната самоуправа 
(во натамошниот текст: буџетски корисници).

II. Водење на регистар на буџетски корисници
2. Во регистарот на буџетските корисници (во ната-

мошниот текст: Регистар) кој го води Трезорот се вне-
суваат следните податоци:

- единствен матичен број на субјектот (ЕМБС), до-
делен од Централниот Регистар на Република Македо-
нија,

- Регистарски кориснички број - РКБ (се доделува 
автоматски со уписот),

- раздел,
- назив на буџетскиот корисник,
- улица и број,
- населено место, 
- општина, 
- единствен даночен број (ЕДБ),
- шифра на организациониот облик на буџетскиот 

корисник,
- шифра на регистрирана претежна дејност, според 

Националната класификација на дејности,
- податок за означување на буџетски корисник 

(прва/втора линија),
- број на телефон,
- број на телефакс,
- адреса на електронска пошта на буџетскиот корис-

ник,
- име и презиме на лице за контакт со Трезорот,
- број на телефон на лицето за контакт,
- адреса на електронска пошта на лицето за контакт,
- име и презиме на раководното лице на буџетскиот 

корисник и
- единствен матичен број на раководното лице.
3. Со уписот во Регистарот, на буџетските корисни-

ци (во натамошниот текст : субјект на упис)  им се доде-
лува Регистарски кориснички број (РКБ), кој што се 
состои од пет цифри, кој е единствен и не може да се 
менува.

4. Уписот во Регистарот се врши на образец (РКБ ), 
кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на ова упат-
ство.

5.  Постапката за упис во Регистарот се поведува по 
барање на субјектот на упис или по барање на друг над-
лежен орган.

6. Подносител на пријавата за упис е лице кое го зас-
тапува субјектот на упис.

7. Субјектот на упис до Трезорот ја доставува след-
ната документација:

- писмено барање за запишување во Регистарот;
- пополнет Образец РКБ; 
- пополнет Образец  ОС и
- решение за упис на основање или во случаите на 

промена на статусот на субјектот, се доставува реше-
ние за тековна состојба на субјектот издадено од Цен-
тралниот регистар, во оригинал или копија (не постаро 
од шест месеци).

 8. Доколку субјектот на упис е буџетски корисник 
и подлежи на упис во Регистарот како основен регис-
тар воспоставен со закон кој не го води Централниот ре-
гистар, определувањето и доделувањето на Регистар-
скиот кориснички број (РКБ), определувањето и доде-
лувањето на единствениот матичен број на субјектот 
(ЕМБС), определувањето на назив и шифра на регис-
трирана претежна дејност според Националната класи-
фикација на дејности, определувањето на шифра на ор-
ганизациониот облик на буџетскиот корисник, внесува-
њето на единствениот даночен број (ЕДБ) на буџетски-
от корисник и други податоци од значење на субјектот 
на упис, се врши врз основа на:

- писмено барање за запишување во Регистарот;
- пополнет Образец РКБ; 
- пополнет Образец  ОС;
- образец на пријава за обезбедување на податоци 

преку едношалтерскиот систем (Образец ПЕ) и
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- согласност за упис во Регистарот издадена од над-
лежен орган (доколку е единка корисник).

9. Доколку документацијата од точките 7 и 8 од ова 
упатство е некомплетна и содржи формален недостаток 
(употреба на факсимил, потписот не е со сино пенкало, 
потребната документација не е пополнета со кирилич-
но писмо и не е на македонски јазик) што го спречува 
постапувањето по барањето, Трезорот ја враќа докумен-
тацијата на исправка или дополнување.

10. Податоците кои се однесуваат за буџетскиот ко-
рисник, може да се менуваат, дополнуваат, ажурираат 
и бришат, на барање на буџетскиот корисник или по 
службена должност од страна на Министерството за фи-
нансии.

11. Документацијата за настанатите статусни и дру-
ги промени, буџетските корисници ја доставуваат до 
Трезорот, најдоцна 10 дена од денот на настанатата про-
мена.

12. Во Регистарот се брише уписот на буџетскиот 
корисник кога истиот го губи статусот на буџетски ко-
рисник. Постапката за бришење на буџетскиот корис-
ник од Регистарот се поведува по барање на истиот, по 
барање на друг надлежен орган или по службена долж-
ност од страна на Министерството за финансии.

III. Класификација на сметки на буџетските 
корисници во рамки на Трезорската сметка

13. Во рамки на Трезорската сметка се отвораат 
следните типови на сметки:

- 630, 637, 603 и 631 - сметки на основен буџет;
- 660 - сметки на буџет на фондовите;
- 785 - сметки на буџет на донации;
- 786 - сметки на буџет на заеми;
- 787 и 788 - сметки на буџет од самофинансирачки 

активности;
- 930 - сметки на приходи на буџет на дотации;
- 937 и 903 - сметки на расходи на буџет на дота-

ции;
- 840, 841, 843 и 845 - уплатни сметки;
- 784 - сметки за самопридонес на општините;
- 696 - депозитни сметки;
- 661- сметки на подрачни единици на фондовите; 
- 889 - преодни сметки;
- 697 и 789 - наменски сметки и
- други типови на сметки. 
14. Буџетскиот корисник, во зависност од потре-

бите, може да има повеќе сметки од ист тип.

IV. Отворање и затворање на сметки на буџетските 
корисници во рамки на Трезорската сметка

15. Сметките во рамки на Трезорската сметка се от-
вораат по доставено писмено барање на буџетскиот ко-
рисник, по барање на друг надлежен орган или по служ-
бена должност од страна на Министерството за финан-
сии.

Кон барањето се приложува пополнет образец за от-
ворање на сметка на буџетски корисник (ОС), даден во 
Прилог 2, кој е составен дел на ова упатство.

16. Со средствата на сметките располагаат овласте-
ни лица кои депонираат потписи на  образец  картон на 
депонирани потписи, даден во Прилог 3, кој е составен 
дел на ова упатство.

17. Буџетскиот корисник за отворање на сметка ја 
доставува следнава документација до Трезорот:

- писмено барање за отворање на сметка ;
- пополнет Образец ОС, 
- картон на депонирани потписи заверен со печат на 

институцијата и/или со печат  со кој ќе се заверуваат ба-
рањата за плаќање (во три примероци за секоја сметка);

- договор или друг соодветен акт за донација, однос-
но заем, доколку се работи за сметка за донација, однос-
но за заем (оригинал или копија);

- согласност за отворање на сметка издадена од над-
лежен орган (во случај кога барањето е поднесено од 
единка корисник) во оригинал;

- решение за упис на лицето овластено за застапува-
ње во Централниот регистар или тековна состојба од 
Централниот регистар (оригинал или копија), односно 
во основниот регистар (не постаро од шест месеци);

- решение за овластување на дополнителни потпис-
ници од страна на раководното лице на буџетскиот ко-
рисник (во оригинал), наведувајќи го начинот на потпи-
шување (поединечно или колективно), доколку се ов-
ластуваат дополнителни потписници и

- друга документација по барање на Трезорот. 
18. При статусни промени и промена на назив,  при 

промена на лице овластено за застапување, при проме-
на или овластување на дополнителни потписници, бу-
џетскиот корисник  ја доставува следнава документаци-
ја до Трезорот:

- писмено барање за заверување на картоните за 
депонирани потписи со образложение за причините за-
ради кое се доставува барањето;

- извод од решение за упис на лицето овластено за 
застапување во Централниот регистар или тековна сос-
тојба од Централниот регистар (оригинал или копија), 
односно во основниот регистар (не постаро од шест ме-
сеци);

- решение за овластување на дополнителни потпис-
ници од страна на раководното лице на буџетскиот ко-
рисник (во оригинал), наведувајќи го начинот на потпи-
шување (поединечно или колективно), доколку се ов-
ластуваат дополнителни потписници;

- картон на депонирани потписи заверен со печат на 
иституцијата и/или со печат со кој ќе се заверуваат бара-
њата за плаќање (во три примероци за секоја сметка) и

- друга документација по барање на Трезорот. 
19. При промена на печат, буџетскиот корисник  до 

Трезорот ја доставува следната документација:
- писмено барање за заверување на картоните за 

депонирани потписи со образложение за причините за-
ради кое се доставува барањето;

- решение за упис на лицето овластено за застапува-
ње во Централниот регистар или тековна состојба од 
Централниот регистар (оригинал или копија), односно 
во основниот регистар (не постаро од шест месеци);

- решение за овластување на дополнителни потпис-
ници од страна на раководното лице на буџетскиот ко-
рисник, наведувајќи го начинот на потпишување (пое-
динечно или колективно), доколку се овластуваат до-
полнителни потписници;

- картон на депонирани потписи заверен со печат на 
институцијата и/или со печат со кој ќе се заверуваат ба-
рањата за плаќање (во три примероци за секоја сметка);  

- документација согласно Законот за печатот на Ре-
публика Македонија и печатите на државните органи 
во Република Македонија (во оригинал) и

- друга документација по барање на Трезорот. 
20. Доколку доставената документацијата од точки-

те  17, 18 и 19 од ова упатство е некомплетна и содржи 
формален недостаток (употреба на факсимил, потписот 
не е со сино пенкало,  потребната документација не е 
пополнета со кирилично писмо и не е на македонски ја-
зик) што го спречува постапувањето по барањето Трезо-
рот ја враќа документацијата на буџетскиот корисник 
на исправка или дополнување.

21. Сметките во рамки на трезорската сметка се зат-
вораат по барање на буџетскиот корисник, по барање 
на друг надлежен орган или по службена должност од 
страна на Министерството за финансии.
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22. Неискористените средства од сметките кои се 
затвораат се пренесуваат на сметките на правните след-
беници на истите, од страна на буџетскиот корисник, 
односно по службена должност од страна на Министер-
ството за финансии, доколку со закон не е регулирано 
поинаку.

23. Трезорот ја обезбедува тајноста на податоците 
за сметките отворени во рамки на трезорската сметка.

По исклучок од став 1 од оваа точка по барање на 
надлежен орган Трезорот може да даде податоци за 
сметките отворени во рамки на трезорската сметка. 

V. Барања за плаќања што ги користат буџетските 
корисници

24. Буџетските корисници ги доставуваат барањата 
за плаќање до Трезорот, односно до Одделението за ре-
гионално трезорско работење (во натамошниот текст: 
трезорски канцеларии).

Барањата за плаќање се доставуваат до трезорската 
канцеларија која го покрива реонот во кој се наоѓа се-
диштето на буџетскиот корисник.

25. Буџетските корисници за извршување на плаќа-
њата користат обрасци за барања за плаќања, дадени во 
Прилог 4, кој е составен дел на ова упатство.

26. Барање за плаќање кон сметки надвор од Трезор-
ската сметка (образец 60) се користи за безготовинско 
плаќање кон сметки надвор од Трезорската сметка.

27. Барање за плаќање кон сметки во рамки на Тре-
зорската сметка (образец 70) се користи за плаќања во 
рамки на Трезорската сметка, односно за плаќање на да-
ноци, придонеси и други јавни давачки на буџетските 
корисници, за плаќања меѓу буџетските корисници или  
меѓу сметки на ист буџетски корисник.

28. Барање за исплата на готовина (образец 80) се 
користи за подигање на готовина од страна на буџетски-
те корисници, за категориите на исплати за кои се про-
пишани соодветни шифри на плаќање согласно Упат-
ство за форма и содржина на платните инструменти за 
вршење на платен промет во земјата.

29. Барање за безготовински поврат и пренос на 
средства  (образец 73) се користи за поврат на повеќе, 
на погрешно или на уплатени средства без правен ос-
нов од сметките на   буџетските корисници, од уплатни-
те сметки и од други сметки во рамките на Трезорската 
сметка, кон сметки во и надвор од Трезорската сметка, 
како и на пренос на средства помеѓу сметки во рамки 
на Трезорската сметка. 

30. Барање за пренасочување на јавни приходи (об-
разец 78) се користи за пренасочување  на јавните при-
ходи помеѓу уплатните сметки и за распределба од 
сметки на буџетските корисници на уплатните сметки. 

31. Збирно барање за плаќање кон сметки надвор од 
Трезорската сметка (во понатамошниот текст: Збирно 
барање за плаќање) се користи за безготовинско плаќа-
ње кон трансакциски сметки надвор од Трезорската 
сметка кога како налогодавач се јавува една сметка, а 
како налогопримач се јавуваат повеќе трансакциски 
сметки од една банка.

Збирното барање за плаќање се доставува на елек-
тронски медиум, во кој се содржат елементи од Барање-
то за плаќање кон сметки надвор од Трезорската смет-
ка (образец 60) од точка 26 од ова упатство и истите се 
пополнуваат согласно Прилог 4 од ова упатство, а еле-
ментите “трансакциска сметка” и “назив и седиште на 
примач” се пополнуваат за повеќе налогопримачи.

32. Барање за плаќање помеѓу Трезорот и Трезорот 
на Фондот (образец 76) се користи за плаќања од смет-
ките на буџетските корисници или од уплатните смет-
ки отворени во рамки на Трезорската сметка кон смет-
ките на јавните здравствени установи отворени во рам-
ки на здравствената трезорска сметка и обратно.

33. Барањата за плаќање можат да се достават во 
хартиена или електронска форма освен Збирно барање 
за плаќањекое се доставува во електронска форма.

Барањата за плаќање кои се доставуваат на хартија 
се поднесуваат до трезорската канцеларија во два исти 
примерока. Еден примерок останува во трезорската 
канцеларија, а еден примерок задржува буџетскиот ко-
рисник за своја книговодствена евиденција. 

34. Барањата за плаќање кои се изработени во елек-
тронска форма  се доставуваат заедно со две печатени 
спецификации за содржината на електронскиот медиум 
на кои истите се запишани, заверени со печат и потпис 
од овластени потписници на буџетскиот корисник. Пок-
рај елементите кои ги содржат барањата за плаќање во 
зависност од видот на плаќањето, електронскиот меди-
ум ги содржи и следниве елементи: датум на валута на 
барањата, вкупен број на барањата, вкупен износ на ба-
рањата, реден број на барањето и износ по поединечно 
барање.

VI. Изготвување, доставување и одобрување на го-
дишни, квартални и месечни финансиски планови

на буџетските корисници

35. Буџетските корисници за користење на средства-
та на Централниот буџет доставуваат годишни и 
квартални финансиски планови по сметки, по потпрог-
рами и по расходни ставки. 

За да општините ги користат средствата од буџетот 
на општината, истите доставуваат годишни и квартал-
ни финансиски планови, по сметки, по потпрограми и 
по расходни ставки.

За да единките корисници во рамките на буџетот на 
општините ги користат средствата од основниот буџет, 
од буџетот за дотации, донации и самофинансирачки 
активности, општините доставуваат годишни и квартал-
ни финансиски планови распределени по РКБ на един-
ки корисници, по сметки, по потпрограми и по расход-
ни ставки.

36. Средствата од Основниот буџет за раздел 09002 
- Министерство за финансии-функции на државата, се 
користат без одобрување на финансиски план. 

Во случај кога со одлука или друг акт на Владата на 
Република Македонија односно со акт донесен од стра-
на на министерот за финансии во рамките на  законски-
те овластувања, се одобруваат средства од раздел 
09002 - Министерство за финансии-функции на држава-
та на друг буџетски корисник, средствата се одобрува-
ат како финансиски план (право на трошење) во разде-
лот на корисникот.

37. Годишниот финансиски план по квартали (во по-
натамошниот текст: годишен план), се доставува на об-
разец даден во Прилог 5, кој е составен дел на ова упат-
ство. Годишниот план се доставува до Трезорот во рок 
од 25 дена од денот на донесување на Буџетот.

38. Буџетските корисници на Централната власт, 
кои имаат единки корисници, во рок од пет дена од де-
нот на донесувањето на Буџетот, доставуваат до секоја 
единка корисник извадок од годишниот план по 
сметки, по потпрограми и по расходни ставки во кој се 
содржани средствата наменети за одделните единки ко-
рисници.

Врз основа на извадокот од став 1 на оваа точка, 
единките корисници изготвуваат свој предлог на годи-
шен план, за користење на средствата по сметки, по 
потпрограми и по расходни ставки, и го доставуваат до 
надлежниот буџетски корисник.

Надлежниот буџетски корисник врз основа на пред-
логот на  годишните планови на единките корисници 
изготвува збирен годишен план и го доставува до Тре-
зорот во рок од 25 дена од денот на донесувањето на 
Буџетот.
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39. Буџетските корисници на Централната власт 
надлежни за утврдување на критериуми, процедури и 
рокови за распределба на наменските дотации изготву-
ваат годишен план за трансферирање на средствата од 
дотации по општини, по потпрограми и по временски 
периоди (квартал, месец) во тековната фискална годи-
на за наредната фискална година.

Буџетските корисници од став 1 на оваа точка го 
доставуваат на одобрување годишниот план во рок ут-
врден од страна на Министерството за финансии.

40. Општината за користење на средствата од  дота-
циите доставува до секоја единка корисник извадок од 
годишниот план по потпрограми, во кој се содржани 
средствата наменети за одделните единки корисници.

Врз основа на извадокот од годишниот план, един-
ките корисници изготвуваат предлог на годишен план, 
за користење на средствата по сметки, по потпрограми 
и по расходни ставки и го доставуваат до општината.

Општината, врз основа на предлогот на годишните 
планови изготвува збирен годишен план и го доставува 
до Трезорот во рок од 25 дена од денот на донесување-
то на Буџетот.

41. Годишниот план доставен од страна на буџет-
ските корисници на Централната власт не ги содржи 
расходните ставки 401 и 402 .

42. Годишниот план, доставен од буџетскиот корис-
ник, ги содржи следните податоци:

- година за која се однесуваат податоците,
- раздел на буџетскиот корисник,
- РКБ на буџетскиот корисник,
- тип на сметка на која се однесуваат планираните 

расходи,
- индивидуална партија,
- назив на буџетскиот корисник,
- број на потпрограма,
- назив на потпрограма,
- расходна ставка,
- планирани износи на расходи за секој квартал во 

рамки на годината, распоредени по потпрограми и рас-
ходни ставки и

- образложение на годишниот план.
43. Износот на планирани средства за тековни пот-

реби, за одреден квартал во рамките на годишниот 
план на буџетските корисници од Централна власт тре-
ба да биде во висина од 1/4 од годишниот буџет, а во 
одредени случаи кога се јавува потреба од дополнител-
ни средства (поради сезонски или други објективни 
потреби) може да се одобри и поголем износ од 1/4 од 
годишниот буџет, за што е потребно буџетскиот корис-
ник да достави образложение за причината поради која 
се бара повисок износ. 

Износот на планираните средства за капитални рас-
ходи и капитални трансфери (градежни објекти, зем-
јиште, моторни возила, мебел и друго), за одреден 
квартал во рамките на годишниот план, поради каракте-
рот на овој вид на расход, може да биде поголем од 1/4 
од годишниот буџет.

44. Планот за користење на средствата од дотации, 
за одредена потпрограма и за соодветен временски пе-
риод, не смее да биде поголем од збирот на износите 
на трансферираната дотација за истата потпрограма во 
истиот период. Во спротивно, истите не се одобруваат 
од страна на Трезорот, а буџетскиот корисник е должен 
да достави корегиран план. 

45. Во согласност со годишниот план, буџетските 
корисници доставуваат квартален финансиски план по 
месеци (во понатамошниот текст: квартален план) да-
ден во Прилог 6, кој е составен дел на ова упатство.

Кварталниот план треба да се совпаѓа со годишниот 
план по сметки, по потпрограми и по расходни ставки 
за дадениот квартал.

Кварталниот план доставен од страна на буџетските 
корисници на Централната власт не ги содржи расход-
ните ставки 401 и 402. 

46. Кварталниот план се доставува до Трезорот нај-
доцна пет дена пред почетокот на кварталот за кој се 
однесува планот, заради негово одобрување. 

47. Кварталниот план доставен од буџетскиот корис-
ник ги содржи следните податоци:

- квартал за кој се однесуваат податоците,
- раздел на буџетскиот корисник,
- РКБ на буџетскиот корисник,
- тип на сметка на која се однесуваат податоците,
- индивидуална партија за сметката на која се одне-

суваат податоците,
- назив на буџетскиот корисник,
- број на потпрограма,
- назив на потпрограма,
- расходни ставки,
- планирани износи на расходи за секој месец во 

рамки на кварталот, распоредени по потпрограми и рас-
ходни ставки и

- образложение на кварталниот план.
48. Трезорот ги одобрува финансиските планови на 

буџетските корисници. Буџетските корисници кои има-
ат единки корисници вршат распоредување на одобре-
ниот план по одделни единки корисници и повратно ги 
известуваат.

49. Во текот на годината, буџетските корисници мо-
же да достават барање за измена на годишниот план, са-
мо доколку се работи за расходи кои не можеле да би-
дат навремено планирани и за истото е потребно  да се 
достави образложение и соодветно корегиран годишен 
и квартален план.

Во текот на дадениот квартал, буџетските корисни-
ци може да достават барање за измена на кварталниот 
план по сметки, по потпрограми и по расходни ставки, 
само доколку се работи за расходи кои не можеле да би-
дат навремено планирани.

50. Ако се врши прераспределба на средства меѓу 
буџетските корисници на Централната власт, или ако 
се врши прераспределба на средства меѓу расходни 
ставки и потпрограми во рамките на буџетот на буџет-
скиот корисник, или ако се врши прераспределба на 
средства меѓу единките корисници на буџетот на оп-
штината, потребно е да се достави барање за измена на 
годишниот и кварталниот план.

Во одредени случаи кога планираната динамика на 
расходи од Централниот буџет значително отстапува 
од динамиката на остварување на буџетските приходи, 
Трезорот може да ги ревидира и одобри годишните и 
кварталните финансиски планови на буџетските корис-
ници на тој начин што ќе ја следат планираната динами-
ка на остварување на буџетските приходи.

51. Во текот на годината, за расходните ставки 401 
и 402, буџетските корисници на Централната власт, из-
готвуваат предлог на месечен финансиски план, кој го 
доставуваат до Министерството за финансии - Сектор 
за буџет и фондови, заедно со потребната документа-
ција, најдоцна три дена пред денот на исплата на плата-
та во тековниот месец, заради негово одобрување.

За доставување на месечниот финансиски план се 
користи образецот за квартален план, во кој се внесува-
ат износи само за тековниот месец. Месечниот финан-
сиски план за расходните ставки 401 и 402 , се изготву-
ва поодделно за секоја сметка и по потпрограми. 

Доколку доставената документацијата од ставот 1 
од оваа точка е некомплетна и содржи формален недос-
таток што го спречува постапувањето по барањето Ми-
нистерството за финансии - Сектор за буџет и фондови 
ја враќа документацијата на буџетскиот корисник на ис-
правка или дополнување.

Изготвениот месечен финансиски план се доставува 
до Трезорот.
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52. Одобрувањето на финансиските планови за пла-
ти за расходните ставки 401 и 402 на сметките на буџе-
тот на општината го врши Трезорот.

Одобрувањето на финансиските планови за плати 
за расходните ставки 401 и 402, на сметките   на един-
ките корисници на средства од буџетот на општината, 
се врши врз основа на  формулар Образец Ф6 доставен 
од страна на општината до надлежните министерства, 
кои потоа се доставуваат до Министерството за финан-
сии - Сектор за буџет и фондови и по извршената про-
верка се доставуваат до Трезорот. Трезорот истите ги 
одобрува врз основа на доставените месечни финансис-
ки планови, а за сметките на буџетот на дотации одоб-
рувањето на финансиските планови се врши во рамки 
на износот на дотацијата на сметката на општината.

 53. За користење на средствата од сметката за рас-
ходи на дотации наменети за противпожарна заштита 
во буџетот на општината, буџетските корисници доста-
вуваат месечен план или квартален план по месеци за 
расходните ставки 401 и 402 до Трезорот, најдоцна пет 
дена пред почетокот на месецот или кварталот за кој се 
однесува планот заради негово одобрување, во рамки 
на износот на дотацијата на сметката на општината.

За користење на средства од сметката за расходи на 
дотации наменети за збирни јавни набавки, потребно е 
до Трезорот да се достави квартален финансиски план 
и договор за склучена јавна набавка.

VII. Уплати и исплати на сметките на буџетите и на 
буџетските корисници во рамки на трезорската 

сметка

54. На товар  на сметката на Основниот буџет (630) 
се  врши: 

- пренос (трансфер) на средства на сметките на ос-
новниот буџет (637 и 603) на буџетските корисници, ко-
га се вршат плаќања од тие сметки и

- враќање на повеќе или на погрешно уплатени при-
ходи и други приливи на Основниот буџет.

Во корист на  сметката на Основниот буџет се вр-
шат уплати по основ на:

- приходи и други приливи на Основниот буџет и
- враќање на повеќе или на погрешно платени сред-

ства.
55. Буџетските корисници на товар на сметките на 

Основниот буџет (637, 603) вршат:
- плаќања кон сметки надвор од трезорската сметка 

и на сметки на другите буџетски корисници (освен на 
сметките на буџетот од донации и заеми и сметките на 
расходи на буџетот на дотации) и

- пренос на средства на своите сметки за донации и 
заеми по основ на буџетско учество по одредени про-
екти.

Во корист на овие сметки, кои на дневна основа зав-
ршуваат со салдо “0”, се врши исклучиво пренос на 
средства од Основниот буџет (630).

56. Буџетските корисници на товар на сметката на 
Основниот буџет (631) можат да вршат: 

- плаќања по разни основи кон сметки надвор од 
трезорската сметка и

- плаќање кон сметки на други буџетски корисници 
(освен сметките на буџетот за дотации, сметките на рас-
ходи на буџетот на дотации, донации и заеми). 

Во корист на овие сметки се вршат: 
- уплати од сметки надвор од трезорската сметка и 

од сметки на другите буџетски корисници и
- враќање  на повеќе или на погрешно платени сред-

ства. 
57. Буџетските корисници на товар на сметката на 

буџетот на самофинансирачки активности (787, 788) вр-
шат плаќања по разни основи кон сметки надвор од тре-
зорската сметка, како и на сите сметки на другите бу-

џетски корисници, освен на сметките на буџетот на до-
тации, сметките на расходи на буџетот на дотации, до-
нации и заеми.

Во корист на сметката на буџетот од самофинанси-
рачки активности се вршат: 

- уплати од сметки надвор од трезорската сметка, ка-
ко и од сите сметки на другите буџетски корисници и 

- враќање  на повеќе или на погрешно платени сред-
ства.

58. Буџетските корисници на товар на сметките на 
буџет на донации (785) вршат плаќања по разни основи 
кон сметки надвор од трезорската сметка и на сметки 
на други буџетски корисници, освен сметките на буџет 
на заеми, донации, сметките на буџетот на дотации и 
сметките на расходи на буџетот на дотации.

Во корист на сметките на буџет на донации се вр-
шат:

- уплати на донации од донатори,
- пренос на средства од сметките на основниот бу-

џет (637 и 603) на истиот буџетски корисник по основ 
на уплата на буџетско учество и 

- враќање на  повеќе или на погрешно платени сред-
ства.

59. Буџетските корисници на товар на сметките на 
буџет на заеми (786)  вршат плаќања по разни основи 
кон сметки надвор од трезорската сметка и на сметки 
на други буџетски корисници, освен на сметките на бу-
џет на заеми, донации и дотации.

Во корист на сметките на буџет на заеми се вршат:  
- уплати од сметките на заемодавачи и заемопри-

мачи, 
- пренос од сметката на основниот буџет на истиот 

буџетски корисник по основ на буџетско учество и 
- враќање на повеќе или на погрешно платени сред-

ства.
60. На товар на сметките на буџетот на фондовите 

се вршат плаќања по разни основи кон сметки надвор 
од трезорската сметка и на сметките на други буџетски 
корисници, освен на сметките на буџет на заеми, дота-
ции и донации.

Во корист на сметката на буџетот на фондовите се 
вршат уплати по основ на:

- приходи и други приливи  и
- враќање на повеќе или на погрешно уплатени сред-

ства.
61. На товар на сметките на буџетот на приходи на 

дотации (930) се вршат:
- пренос (трансфер) на средства на сметките на рас-

ходи на буџетот на дотации (937 и 903) на буџетските 
корисници при плаќања од тие сметки и 

- враќање на повеќе или на погрешно платени сред-
ства.

Во корист на сметките на буџетот на дотации (930) 
се вршат:

- уплати од страна на буџетските корисници од 
сметката на основниот буџет (637) и

- враќање на  повеќе или на погрешно платени сред-
ства.

62. На товар на сметките на расходи на буџетот на 
дотации (937 и 903) се вршат плаќања кон сметки над-
вор од трезорската сметка и на сметки на другите бу-
џетски корисници (освен на сметките на буџетот на до-
нации, заеми и дотации).

Во корист на овие сметки, кои на дневна основа зав-
ршуваат со салдо “0”, се врши исклучиво пренос на 
средства од буџетот на приходи на дотации (930). 

63. Во корист и на товар на уплатните сметки (840, 
841, 843 и 845) се вршат уплати, односно поврати и пре-
насочувања согласно со Упатството за начинот на еви-
дентирање и распоредување и поврат на јавните при-
ходи. 
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64. На товар на сметките за самопридонес на општи-
ните (784) се врши:

- пренос (трансфер) на средства на сметката на ос-
новниот буџет на општината (630) и

- враќање на повеќе или на погрешно платени сред-
ства.

Во корист на сметките за самопридонес на општини-
те (784) се вршат уплати од обврзниците за самопридо-
нес.

65. На товар на депозитните сметки (696) се врши: 
- поврат на депозитите,
- пренос (трансфер) на други сметки и 
- плаќања по разни основи.
Во корист на депозитните сметки (696) се вршат уп-

лати на депозити.
66. Во корист и на товар на сметките (661, 697, 789, 

899 и други типови на сметки) се вршат уплати и испла-
ти согласно со потребите на имателите на сметките.

67. По барање на буџетскиот корисник, Трезорот 
може да дозволи и друга дополнителна комуникација 
помеѓу сметките, доколку истата е неопходна поради 
специфичноста во работењето на одредени буџетски ко-
рисници и тоа:

- кога буџетски корисник кој во својот состав има 
единки корисници, остварува приходи од донации, од-
носно од проектни заеми за проект во кој учесници се 
и единките корисници и треба да се пренесат (трансфе-
рираат) средства на сметките на буџетот на донации, 
односно на сметките на буџетот на заеми на единките 
корисници;

- кога еден буџетски корисник остварува приходи 
од донации, односно проектни заеми, а во проектот 
учествуваат и други буџетски корисници или единки 
корисници и на истите треба да се пренесат средства на 
сметките за донации, односно на сметките за проектни 
заеми;

- кога буџетскиот корисник, покрај редовната деј-
ност, врши и друга дејност која се финансира од прихо-
ди од основниот буџет (631) или од буџетот на самофи-
нансирачки активности (787), при што истиот и ги ко-
ристи тие услуги, за што е потребно да се изврши пла-
ќање од друга негова сметка и

- други специфични случаи,  претходно одобрени 
од  Трезорот.

VIII. Извршување на плаќања за потребите
на буџетските корисници

68. Буџетските корисници ги доставуваат барањата 
за плаќање до трезорските канцеларии најмалку еден 
работен ден пред денот кога треба да се изврши плаќа-
њето и тоа, најдоцна до 14.00 часот во тековниот ден.

Трезорската канцеларија во Скопје по 12.30 часот 
прима само барања за плаќања кои се доставени на 
електронски медиум.

69. Барањата за плаќања за девизни трансакции, бу-
џетските корисници ги доставуваат до трезорските 
канцеларии најдоцна до 10.30  часот и по нивното одоб-
рување од страна на Трезорот се извршуваат истиот 
ден.

70. За исплата на плати, надоместоци и придонеси, 
буџетските корисници ги доставуваат барањата за пла-
ќања на образец 60,  oбразец 70 и Збирно барање за пла-
ќање до трезорските канцеларии по истекот на месецот 
за кој се однесува платата.

При исплата на плата буџетските корисници задол-
жително во полето “цел на дознака” во барањата за пла-
ќања образец 60,  oбразец 70 и Збирно барање за плаќа-
ње потребно е да го впишат  и фолио бројот.

При исплата на средства за задршки од плата  не е 
потребно во полето “цел на дознака” да се впише фо-
лио бројот.

Во случај кога се  врши задршка од плата, а сред-
ствата е потребно да се рефундираат во соодветните бу-
џети од каде е извршено финансирањето се користи об-
разец 70 при што во полето “цел на дознака” се впишу-
ва зборот “рефундација“, сметката, расходната потстав-
ка и програмата на која треба да се изврши сторнирање-
то на расходот. 

71. Во трезорските кацеларии се врши контрола на 
барањата за плаќање од формален аспект (дали се уред-
но и правилно пополнети сите елементи во барањето за 
плаќање, дали се потпишани и заверени од овластени 
лица и сл.).

Во случај кога барањата за плаќање не ја задоволу-
ваат контролата од формален аспект, како и кога пода-
тоците внесени во барањата за плаќање не соодветству-
ваат со податоците од единствената база на податоци 
во Трезорот, истите се враќаат на буџетскиот корис-
ник.

72. По приемот и извршената проверка на барањата 
за плаќање во  трезорските канцеларии се врши внесу-
вање на податоците од поднесените барања за плаќања 
во системот. Барањата за плаќање се внесуваат мануел-
но или преку електронски медиум.  

73. Трезорот врши проверка дали барањата за плаќа-
ње се во согласност со одобрениот годишен буџет за бу-
џетскиот корисник, кумулативниот план,  реализација-
та (намалена за износот на пријавените преземени об-
врски за тековната година) и расположивото салдо на 
сметките.

Барањата за плаќања не се одобруваат доколку не 
се во согласност со став 1 од оваа точка.

Барањата за плаќање не се одобруваат и кога расход-
ната потставка не е во согласност со намената и осно-
вот за плаќање, наведена во целта на дознака, по писме-
но барање на буџетскиот корисник, како и во други слу-
чаи кога Трезорот ќе утврди дека истото е неопходно.

Одобрените плаќања се извршуваат најрано наред-
ниот работен ден. 

74. Одобрените барања за плаќање од сметките на 
буџетските корисници кон сметки надвор од трезорска-
та сметка, Трезорот ги доставува во посебен формат по 
електронски пат до Народната банка на Република Ма-
кедонија, заради нивно извршување.

75. За подигање на готовина од страна на буџетски-
те корисници, барањето за исплата на готовина (Обра-
зец 80) се доставува до трезорската канцеларија во два 
примерока, најмалку еден ден пред денот на бараната 
исплата на готовината, од кои еден се задржува во тре-
зорската канцеларија, а другите се заверуваат со пот-
пис од страна на вработено лице во трезорската канце-
ларија и се враќаат на буџетскиот корисник.

Барањето во трезорската канцеларија се контролира 
и се одобрува согласно точка  70 од ова упатство. 

Доколку барањето се одобри, готовината се подига 
наредниот ден, на шалтерите на некоја од филијалите, 
односно експозитурите на деловната банка, со која Ми-
нистерството за финансии има склучено договор за 
вршење на услуги за готовински исплати. 

Лицето овластено за подигање на готовината, (чие 
име и презиме е запишано на образецот), од соодветни-
от буџетски корисник, ја подига готовината врз основа 
на документ за лична идентификација и тоа во перио-
дот од 7 до 13 часот. 

76. По одобрувањето на барањата за плаќање се 
врши нивно евидентирање во трезорската главна книга.

77. Буџетските корисници на дневна основа добива-
ат изводи за прометот и состојбата на своите сметки за-
ради следење и евидентирање на промените на истите, 
како и на уплатните сметки за кои се надлежни, во 
писмена форма од трезорските канцеларии, преку веб 
апликација или по електонски пат од Трезорот. 
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78. Во случај на погрешно или повеќе платени сред-
ства од сметките на Основниот буџет (637 и 603) на бу-
џетските корисници, враќањето на средствата се врши 
на сметката на основниот буџет (630). 

Во случај на погрешно или повеќе платени средства 
од сметките на расходи на буџетот на дотации (937 и 
903) на буџетските корисници, враќањето на средства-
та се врши на сметката на приходи на буџетот на дота-
ции (930). 

79. Во случај кога буџетскиот корисник има потре-
ба од корекција на одредени приходни или расходни 
ставки, кои при платниот промет биле погрешно иска-
жани односно во случај на поврат на погрешно или по-
веќе платени средства согласно точка 78 од ова упат-
ство, буџетскиот корисник доставува до Трезорот 
писмено барање за прекнижување за правилно искажу-
вање на видот на расходот, односно приходот, со об-
разложение за настанатата грешка, како и фотокопија 
од дневниот извод за промет и состојба на сметката. 

80. Буџетските корисници на месечна основа пот-
ребно е да вршат усогласување на податоците за оства-
рени приходи и реализирани расходи во Трезорската 
главна книга со податоците од нивната сметководстве-
на евиденција и тоа најдоцна во рок од 10 дена во теков-
ниот месец за податоците од претходниот месец.

81. Во случај кога буџетските корисници имаат от-
ворени сметки по основ на буџетско учество, по зав-
ршување на проектот неискористениот дел од средства-
та буџетските корисници потребно е да го вратат на 
сметката на основниот буџет (630).

82. Во случај кога буџетските корисници имаат от-
ворени девизни акредитиви во Народната банка на Ре-
публика Македонија, неискористениот дел од акредити-
вите по истекување на рокот на важење на истите, бу-
џетските корисници го враќаат на сметката на основни-
от буџет (630).

IX. Водење на евиденција на преземените обврски 
на  буџетските корисници

83. Буџетските корисници водат евиденција на пре-
земени повеќегодишни обврски и преземени обврски 
за тековната година.

84. Евидентирањето на пријавување, промена и одја-
ва на преземените обврски се врши со поднесување на 
Образец за пријавување на повеќегодишни обврски - 
ПО1, кој е даден во Прилог 7 и е составен дел на ова 
упатство (во понатамошниот текст: Образец ПО1), од-
носно со Образец за пријавување на обврски во теков-
на година - О1, кој е даден во Прилог 8 и е составен 
дел на ова упатство (во понатамошниот текст: Образец 
О1).

85. Евидентирање на преземени обврски се врши со 
доставување на обрасците од точка 84 од ова упатство 
во хартиена форма во трезорските канцеларии или по 
електронски пат (преку веб апликација со примена на 
сертификати за електронски потпис). При доставување 
на обрасците во хартиена форма еден примерок од об-
расците останува во трезорската канцеларија, а вториот 
примерок го задржува буџетскиот корисник. Доставува-
њето на обрасците ПО1 и О1 во хартиена форма во тре-
зорските канцеларии се врши најдоцна до 12.30 часот.

86. За користење на веб апликацијата за евидентира-
ње на преземени обврски, буџетските корисници се ре-
гистрираат во Трезорот со цел обезбедување право на 
пристап за комуникација со системот за евиденција на 
преземени обврски.

1. Евидентирање на преземени повеќегодишни 

обврски

87. Буџетските корисници ги пријавуваат преземе-
ните повеќегодишни обврски за склучен договор, кои 
предизвикуваат обврска за плаќање во наредни години, 
за сите видови на расходи, освен за исплатите кои се вр-
шат од разделот 09002 - Министерство за финансии - 
функција на држава.

88. Пријавувањето на преземените обврски се врши 
во рок од 15 работни дена, од денот на нивното наста-
нување. Ден на настанување на обврската е датумот ко-
га договорот е потпишан од сите договорни страни.

89. При пријавување на преземените обврски, буџет-
скиот корисник покрај образец ПО1 доставен во хартие-
на форма потребно е да приложи и примерок од склуче-
ниот договор и добиена согласност согласно член 47 од 
Закон за буџетите. При пријавување на преземените об-
врски од страна на буџетскиот корисник преку веб ап-
ликација, договорите и согласноста се доставуваат по 
електронски пат. Доколку буџетскиот корисник не ја 
пријави обврската во дадениот рок, Трезорот нема да ја 
евидентира обврската и по истата нема да може да се 
реализираат плаќања.

90. Кога повеќе буџетски корисници учествуваат во 
преземање на повеќегодишна обврска, секој буџетски 
корисник поединечно ја пријавува преземената повеќе-
годишна обврска со образецот ПО1, за сопствениот дел 
од обврската.

91.  При пријавување на преземените повеќегодиш-
ни обврски кај кои износот во договорот е искажан во 
странска валута, односно постои девизна клаузула, ис-
тиот се пријавува во валутата во која е преземена об-
врската.

92. Доколку елементите во образецот ПО1, не се 
уредно, целосно и правилно пополнети, како и кога  по-
датоците од документот од кој произлегува обврската, 
не соодветствуваат со внесените податоци во образе-
цот ПО1, обврските нема да бидат евидентирани и бу-
џетските корисници е потребно да ја повторат поста-
пката на пријавување на обврската.

93. По внесување на податоците од образецот ПО1 
и нивна проверка и потврдување, буџетските корисни-
ци се информираат за бројот на пријавената обврска 
преку изводот за прометот и состојбата на сметката. 
При пријавување на  преземените повеќегодишни об-
врски, преку веб апликација, потврдувањето на истите 
се врши наредниот работен ден.

94. При промена на евидентираните повеќегодишни 
преземени обврски, во образецот ПО1 се обележува по-
лето “промена” и се пополнуваат следниве елементи: 
бројот на обврската, елементите кои се менуваат, да-
тум и место на поднесување и потпис и печат.

95. При промена, со образецот ПО1 доставен во хар-
тиена форма или преку веб апликација, се приложува и 
примерок од  договор или друг акт со кој се потврдува 
промената на обврската, само доколку промената се од-
несува на вкупниот износ на обврската.

96. При одјавување на евидентираните повеќего-
дишни обврски, се поднесува образец ПО1, при што во 
образецот се обележува полето”одјава” и се пополнува-
ат само елементите: број на обврска, датум и место на 
поднесување и потпис и печат. Во случај кога буџетски-
те корисници претходно вршеле плаќања по евиденти-
раните пријавени преземени обврски за тековна година 
кои делумно се одјавуваат, истите се одјавуваат само за 
износот кој останува за плаќање.

97. При одјавување, покрај образец ПО1 доставен 
во хартиена форма или преку веб апликација, се прило-
жува и примерок од  договор или друг акт со кој се пот-
врдува одјавувањето на обврската.
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98. Буџетскиот корисник на квартално ниво врши 
усогласување со извештаите од Трезорот за пријавени-
те повеќегодишни обврски и во рок од 20 дена по изми-
нување на кварталот, за кој се врши усогласување дос-
тавува потврда до Трезорот, со која потврдува дека си-
те склучени повеќегодишни договори, се пријавени со 
ПО1 образец.

99. По истекот на секоја фискална година, за сите 
евидентирани преземени повеќегодишни обврски прија-
вени за таа година, по кои не се извршени сите најаве-
ни плаќања, за делот на нереализираните плаќања бу-
џетскиот корисник врши промена со доставување на об-
разец ПО1, за пренесување на преземените обврски во 
наредните години.

2. Евидентирање на преземени обврски 
во тековната година

100. Буџетските корисници ги пријавуваат преземе-
ните обврски за тековната година, за склучен договор, 
законска обврска и други документи кои можат да пре-
дизвикаат обврска за плаќање во некој иден период во 
тековната година, за износ еднаков или поголем од 
370.000,00 денари и тоа за видови на расходи кои се на-
ведени во точка 118 од ова упатство, освен за исплати-
те кои се вршат од разделот 09002- Министерство за 
финансии - функција на држава.

101. Пријавувањето на преземените обврски за те-
ковната година се врши во рок од 15 работни дена, од 
денот на нивното настанување.

102. Буџетските корисници кои имаат евидентирано 
преземени повеќегодишни обврски, за делот од об-
врската евидентиран во образец ПО1 кој се однесува за 
тековната фискална година, поднесуваат образец О1.

103. При пријавување на преземените обврски за те-
ковната година согласно точка 100 од ова упатство, во 
образецот О1, се обележува полето “пријава преку 
ПО1“ и во елементот “Број на ПО1*“ се внесува доделе-
ниот број на претходно пријавената повеќегодишна об-
врска со образец ПО1.

104. Пријавувањето на обврска со О1 поврзана пре-
куПО1, се врши во рок од 30 дена по пријавувањето на 
повеќегодишната обврска со образец ПО1, односно нај-
доцна до 31 Јануари за евидентирани повеќегодишни 
обврски од претходните фискални години.

105. Кога повеќе буџетски корисници учествуваат 
во преземање на обврска кон еден добавувач, секој бу-
џетски корисник поединечно ја пријавува преземената 
обврска за тековната година, за сопствениот дел од об-
врската, доколку износот на истата е еднаков или пого-
лем од 370.000,00 денари.

106. Во случај на пријавување на преземени об-
врски за тековната година, по договори во кои е утврде-
на само вкупната вредност на договорот или единечна-
та цена на добрата или услугите кои се предмет на дого-
ворот, и во кои износот на месечните обврски зависи 
од количината на извршените испораки, буџетскиот ко-
рисник, во терминискиот план ги утврдува и пријавува 
вкупните месечни износи на преземените обврски, а ис-
платите по истите можат да се извршуваат во текот на 
месецот со доставување на едно или повеќе барања за 
плаќање зависно од извршените испораки.

107. При пријавување на преземените обврски за 
тековната година, кај кои износот во документацијата 
која е основ за нивно преземање е искажан во странска 
валута, односно постои девизна клаузула, истиот се 
пријавува во валутата во која е преземена обврската.

108. Доколку елементите во образецот О1, не се 
уредно, целосно и правилно пополнети, како и кога по-
датоците внесени во образецот О1 не соодветствуваат 
со податоците од единствената база на трезорот или со 
податоците од документот од кој произлегува об-

врската, пријавените преземени обврски нема да бидат 
евидентирани и буџетските корисници е потребно да ја 
повторат постапката за пријавување на обврската.

109. По внесување на податоците од О1 обрасците 
и извршената проверка, истите се потврдуваат како еви-
дентирани преземени обврски по претходна усогласе-
ност со единствената база на трезорот (сметка на буџет-
ски корисник, потпрограма, расположиви средства на 
расходната ставка од каде се пријавува обврската за 
плаќање).

110.  По внесување на податоците од образецот О1 
и нивна проверка и потврда, буџетските корисници се 
информираат за бројот на пријавената обврска преку из-
водот за прометот и состојбата на сметката. При прија-
вување на  преземените обврски за тековната година, 
преку веб апликација, потврдувањето на истите се 
врши наредниот работен ден.

111. Буџетските корисници пријавуваат промена 
на евидентираните преземени обврски, при што во об-
разецот ги пополнуваат елементите: број на обврска и 
елементите кои се менуваат. Промената на евидентира-
ната преземена обврска ќе се евидентира доколку пода-
тоците од образецот О1 се усогласени со податоците во 
единствената база на трезорот (сметка на буџетски ко-
рисник, потпрограма, расположиви средства на расход-
ната ставка од каде се пријавува обврската за плаќање). 

112. Буџетските корисници ги поништуваат прет-
ходно евидентираните пријавени преземени обврски за 
тековната година, во случај на раскинување на склучен 
договор, престанување на законска обврска и сл. При 
поднесување на образецот О1 за одјавување на об-
врската, буџетските корисници го пополнуваат само 
елементот “број на обврска”.

113. Во случај кога буџетските корисници прет-
ходно вршеле плаќања по евидентираните пријавени 
преземени обврски за тековна година кои делумно се 
одјавуваат, истите се одјавуваат само за износот кој ос-
танува за плаќање.

114. При плаќање на евидентираните пријавени 
преземени обврски, буџетскиот корисник во барањето 
за плаќање, во полето “цел на дознака” ги впишува бук-
вите”ОБ” и го внесува бројот на преземената обврска 
(од образец О1), потоа ја впишува буквата “Р” и го вне-
сува бројот на рата по која се врши плаќање согласно 
со терминскиот план за плаќање. Износот наведен во 
барањето за плаќање треба да биде еднаков или помал 
од износот наведен во терминскиот план за плаќање.  
При доставување на барање за плаќање по пријавена 
преземена обврска со образец О1, кој не е поврзан со 
ПО1, доколку се врши плаќање на прва рата, истовреме-
но со барањето за плаќање, во трезорската канцеларија 
се приложува и примерок од склучен договор, законска 
обврска и други документи кои се основ за обврската 
за плаќање.  Во трезорската канцеларија се врши кон-
трола на вкупниот износ на преземента обврска соглас-
но приложената документација, со вкупниот износ во 
пријавениот образец О1.

115. Плаќањето на претходно евидентираната 
пријавена преземена обврска треба да се изврши соглас-
но со терминскиот план за плаќање наведен во образе-
цот О1, но не подоцна од 30 дена по истекот на истиот.

116. Кога се врши плаќање на пријавена преземе-
на обврска од точка 106 од ова упатство, вкупниот из-
нос на сите барања за плаќање поднесени за плаќање 
на месечната обврска, треба да биде еднаков или помал 
од износот на месечната обврска наведен во термински-
от план.

117.  Доколку буџетските корисници не поднесат 
барање за плаќање во рокот утврден во точка 115 од 
ова упатство, потребно е да извршат промена на терми-
ните за плаќање со поднесување на образецот О1.
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118. Буџетските корисници ги пријавуваат преземе-
ните обврски за следниве видови расходи и тоа:

421-Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт, за следните расходни потставки: 

421220 - Дрва
421230 - Јаглен
421240 - Течни горива
421290 - Други материјали за греење
421430 - Транспорт на стоки
421440 - Транспорт на луѓе
423-Материјали и ситен инвентар - за оваа расходна 

ставка се врши пријавување на преземените обврски за 
сите расходни потставки

424-Поправки и тековно одржување - за оваа рас-
ходна ставка се врши пријавување на преземените об-
врски за сите расходни потставки 

425-Договорни услуги - за оваа расходна ставка се 
врши пријавување на преземените обврски за сите рас-
ходни потставки 

426-Други тековни расходи, за следните расходни 
потставки:  

426210-Расходи за репрезентација
426310-Семинари и конференции
426410-Објавување на огласи
426990-Други оперативни расходи
 480-Купување на опрема и машини - за оваа расход-

на ставка се врши пријавување на преземените обврски 
за сите расходни потставки 

 481-Градежни објекти - за оваа расходна ставка се 
врши пријавување на преземените обврски за сите рас-
ходни потставки

482-Други градежни објекти - за оваа расходна став-
ка се врши пријавување на преземените обврски за си-
те расходни потставки

483-Купување на мебел - за оваа расходна ставка се 
врши пријавување на преземените обврски за сите рас-
ходни потставки

484-Стратешки стоки и други резерви - за оваа рас-
ходна ставка се врши пријавување на преземените об-
врски за сите расходни потставки

485-Вложувања и нефинансиски средства - за оваа 
расходна ставка се врши пријавување на преземените 
обврски за сите расходни потставки

486-Купување на возила - за оваа расходна ставка 
се врши пријавување на преземените обврски за сите 
расходни потставки.

X. Доставување на податоци за достасани ненамирени 
обврски на буџетските корисници

119. Буџетските корисници на основниот буџет 
на Република Македонија во рок од 15 дена по истекот 
на секој месец,  доставуваат преглед на достасани нена-
мирени обврски,  кој е даден во Прилог 9 и е составен 
дел на ова упатство, со состојба од последниот ден на 
претходниот месец.

Прегледот на достасани ненамирени обврски ги сод-
ржи следните податоци:

- раздел на буџетскиот корисник,
- РКБ на буџетскиот корисник,
- назив на буџетскиот корисник,
- обврски до 30 дена (освен за расходните ставки 

401 и 402 ),
- обврски до 60 дена (освен за расходните ставки 

401 и 402 ),
- обврски над 60 дена (утужени, неутужени и 

вкупно, освен за расходните ставки  401 и 402),
- вкупно ненамирени обврски по достасаност (освен 

за расходните ставки 401 и 402),

- вкупно ненамирени обврски по расходна ставка и 
- вкупно ненамирени обврски за сите расходни 

ставки.  
За сите достасани ненамирени обврски над 60 дена 

буџетскиот корисник доставува детално писмено об-
разложение.

120. Буџетските корисници кои во својот состав 
имаат единки корисници доставуваат збирен преглед за 
своите обврски и за обврските на своите единки.

121. Доколку буџетските корисници не го достават 
прегледот на достасани ненамирени обврски во предви-
дениот рок, Трезорот може да го одложи одобрувањето 
на финансиските планови на буџетскиот корисник или 
да го одложи одобрувањето на барањата за плаќање 
поднесени од страна на буџетскиот корисник.

XI. Спроведување на времено финансирање на 
буџетските корисници

122. Во услови кога Буџетот на Република Македо-
нија односно Буџетот на општината не е донесен до 
31.12 во тековната година за наредната фискална го-
дина, Трезорот одобрува исплати на средства по 
сметки, по потпрограми и ставки на буџетските корис-
ници, но најмногу до една третина од вкупно извршени-
те расходи во првиот квартал од претходната фискална 
година најдоцна до 31-ви март.

Висината  на една третина од вкупно извршените 
расходи во првиот квартал од претходната фискална го-
дина по сметки, по потпрограми и ставки за секој буџет-
ски корисник ја пресметува Трезорот. Врз основа на 
пресметката на Трезорот, буџетскиот корисник може 
да врши прераспределби на средства меѓу потпрограми 
и ставки согласно потребите.

XII. Најавување на очекувани приходи 
и планирани расходи

123. Заради планирање на ликвидноста на трезорска-
та сметка, буџетските корисници до Министерството за 
финансии ги најавуваат сите очекувани приливи и пла-
нирани одливи чиј неделен кумулативен износ е една-
ков или поголем од 10.000.000,00 денари, најдоцна до 
последниот работен ден од тековната недела, за да би-
дат вклучени во проектираните приливи и одливи за на-
редната недела. Во најавата е потребно да се наведе ти-
пот на сметката, двоцифреното конто, износот и дено-
вите во кои ќе се реализираат приливите и одливите. 
Доколку буџетските корисници, во предвидениот рок, 
не ги најават сите очекувани приливи и планирани од-
ливи Трезорот може да го одложи одобрувањето на ба-
рањата за плаќање поднесени од страна на буџетскиот 
корисник.

XIII. Преодни и завршни одредби

124. Со денот на отпочнувањето на примената на 
ова упатство престанува да важи Упатството за начи-
нот на трезорско работење (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 161/09, 171/10 и 118/12).

125. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јану-
ари  2014 година.

Бр. 08-39667/2
23 декември  2013 година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Содржина на елементите на образец 60 и начин на 
пополнување:

1.Во елементот “трезорска канцеларија”, се впишу-
ва алфанумерички податок кој укажува на седиштето 
на трезорската канцеларија. 

2.Во елементот “датум на валута”, се впишува алфа-
нумерички податок кој го означува календарскиот да-
тум кога треба да се изврши плаќањето.

3.Елементот “трезорска сметка”, кој е сочинет од 15 
нумерички знаци го означува бројот на трезорската 
сметка - 100000000063095.

4.Во елементот “сметка на буџетски корисник”, се 
впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат смет-
ката на буџетскиот корисник од која треба да се из-
врши плаќање.

5.Во елементот “назив и седиште на буџетски корис-
ник”, се впишува алфанумерички податокот за називот 
и седиштетото на буџетскиот корисник од чија сметка 
треба да се изврши плаќањето.

6.Во елементот “расходно конто”, се впишуваат 6 
нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, 
а се пополнуваат согласно со Правилникот за класифи-
кација на расходите.

7.Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 ал-
фанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на 
буџетскиот корисник согласно со Буџетот  за тековната 
фискална година.

8.Во елементот “цел на дознака”, се впишува алфа-
нумерички податок кој се однесува на намената  и осно-
вот за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број на 
фактура и сл.). 

Прилог  4

Образец 60

9.Во елементот “потпис и печат”, се потпишува ов-
ластено лице  на буџетскиот корисник кое се оверува 
со печат на буџетскиот корисник.

10.Во елементот “трансакциска сметка”, се впишу-
ваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката во 
чија корист треба да се изврши плаќањето.

11.Во елементот “назив и седиште на примачот”, се 
впишува алфанумерички податок  кој го означува нази-
вот и седиштето на имателот на сметката во чија ко-
рист се врши  плаќањето.

12.Во елементот “износ”, се впишува нумерички по-
даток изразен во македонски денари најмногу до 10 ци-
фри. Пред првата цифра на износот помал од максимал-
ниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат 
две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. 
После десетте полиња се впишуваат два нумерички зна-
ка “00”.

13.Во елементот “повик на број - одобрување”, се 
впишува алфанумерички податок кој претставува прет-
ходно договорен број помеѓу буџетскиот корисник и 
примачот, а содржи дополнителни информации за осно-
вот за плаќањето.

14.Во елементот “датум и место на поднесување”, 
се впишува нумерички податок за датумот кога е подне-
сено барањето за плаќање и алфанумерички податок за 
местото каде е поднесено барањето за плаќање.

15,Елементот “место за потврда на прием”, го по-
полнува овластено лице во трезорската канцеларија кој 
служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил 
барање за плаќање.
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Содржина на елементите на образец 70 и начин на 
пополнување:

1.Во елементот “трезорска канцеларија”, се впишу-
ва алфанумерички податок кој укажува на седиштето 
на трезорската канцеларија. 

2.Во елементот “датум на валута”, се впишува алфа-
нумерички податок кој го означува календарскиот да-
тум кога треба да се изврши плаќањето.

3.Во елементот “сметка на буџетски корисник”, се 
впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат смет-
ката на буџетскиот корисник од која треба да се из-
врши плаќањето.

4.Во елементот “назив и седиште на буџетски корис-
ник”, се впишува алфанумерички податокот за називот 
и седиштетото на буџетскиот корисник од чија сметка 
треба да се изврши плаќањето.

5.Во елементот “расходно конто”, се впишуваат 6 
нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, 
а се пополнуваат согласно со Правилникот за класифи-
кација на расходите.

6.Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 ал-
фанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на 
буџетскиот корисник од чија сметка се врши плаќање-
то согласно со Буџетот за тековната фискална година.

7.Во елементот “единствен даночен број”, се впишува-
ат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација 
на даночниот обврзник. ( да се корегира во десна страна 
да се додаде поле за единствен матицен број)

8.Во елементот “цел на дознака”, се впишува алфа-
нумерички податок кој се однесува на намената  и осно-
вот за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број на 
фактура и сл.). 

9.Во елементот “потпис и печат”, се потпишува ов-
ластено лице  на буџетскиот корисник кое се оверува 
со печат на буџетскиот корисник.

10.Во елементот “назив и седиште на примач”, се 
впишува алфанумерички податок кој го означува нази-
вот и седиштето на примачот во чија корист се врши 
плаќањето.

Образец 70
 

11.Во елементот “уплатна сметка”, се впишува ну-
мерички податок за уплатната сметка согласно со Упат-
ството за начинот на евидентирање, распоредување и 
поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка еви-
денција на видот на приходот. Овој елемент се пополну-
ва само доколку се врши плаќање на даночна обврска 
или за друга јавна давчка  која се евидентира преку уп-
латна сметка.

12.Во елементот “сметка на буџетски корисник - 
примач”, се впишува нумерички податок кој ја означу-
ва сметката на буџетскиот корисник во чија корист се 
врши уплатата. Овој елемент се пополнува само докол-
ку се врши плаќање помеѓу буџетски корисници и при 
пренос на средства во рамки на ист буџетски корисник.

13.Во елементот “приходно конто”, се впишува ну-
мерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно 
со Правилникот за класификација на приходите. 

14.Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 ал-
фанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на 
буџетскиот корисник кон чија сметка се  врши плаќа-
њето, согласно со Буџетот за тековната фискална го-
дина. Овој елемент се пополнува само доколку се врши 
плаќање помеѓу буџетски корисници и пренос на сред-
ства меѓу сметки на ист буџетски корисник. 

15.Во елементот “износ”, се впишува нумерички по-
даток изразен во македонски денари најмногу до 10 ци-
фри. Пред првата цифра на износот помал од максимал-
ниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат 
две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. 
После десетте полиња се впишуваат два нумерички зна-
ка “00”.

16.Во елементот “датум и место на поднесување”, 
се впишува нумерички податок за датумот кога е подне-
сено барањето за плаќање и алфанумерички податок за 
местото каде е поднесено барањето за плаќање.

17.Елементот “место за потврда на прием”, го по-
полнува овластено лице во трезорската канцеларија кој 
служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил 
барање за плаќање.
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Содржина на елементите на образец 80 и начин на 
пополнување:

1.Во елементот “трезорска канцеларија”, се впишу-
ва алфанумерички податок кој укажува на седиштето 
на трезорската канцеларија. 

2.Во елементот “датум на исплата”, се впишува ал-
фанумерички податок кој го означува календарскиот да-
тум кога треба да се изврши подигањето на готовината.

3.Во елементот “трезорска сметка”, се впишуваат 
15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на трезор-
ската сметка  - 100000000063095. 

4.Во елементот “сметка на буџетски корисник”, се 
впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат смет-
ката на буџетскиот корисник  која треба да се задолжи 
за износот на подигнатата готовина.

5.Во елементот “назив и седиште на буџетски корис-
ник”, се впишува алфанумерички податокот за називот 
и седиштето на буџетскиот корисник од чија сметка 
треба да се изврши подигањето на готовината.

6.Во елементот “расходно конто”, се впишуваат 6 
нумерички знака кои го означуваат видот на расходот, 
а се пополнуваат согласно со Правилникот за класифи-
кација на расходите.

7.Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 ал-
фанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на 
буџетскиот корисник согласно со Буџетот  за тековната 
фискална година.

8.Во елементот “цел на исплата”, се впишува алфа-
нумерички податок кој се однесува на намената  и осно-
вот за подигање на готовината. 

9.Во елементот “потпис и печат”, се потпишува ов-
ластено лице  на буџетскиот корисник кое се оверува 
со печат на буџетскиот корисник.

Образец 80

10.Во елементот “назив и адреса на примач”, се впи-
шува алфанумерички податок кој го означува примачот 
на средствата. Во полето се впишува името, презимето 
и адресата на физичкото лице како што е евидентирано 
во документот за идентификација (лична карта), а кое е 
овластено да ја подигне готовината.

11.Во елементот “број на лична карта на примач”, 
се впишуваат 7 нумерички знаци и служи како потврда 
за идентификација при исплата на готовината.  

12.Во елементот “единствен матичен број на при-
мач”, се впишуваат 13 нумерички знаци и служи како 
потврда за идентификација при исплата на готовината.

13.Во елементот “износ”, се впишува нумерички по-
даток изразен во македонски денари најмногу до 10 ци-
фри. Пред првата цифра на износот помал од максимал-
ниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат 
две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. 
После десетте полиња се впишуваат два нумерички зна-
ка “00”.

14.Во елементот “датум и место на поднесување”, 
се впишува нумерички податок за датумот кога е подне-
сено барањето за исплата на готовина и алфанумерич-
ки податок за местото каде е поднесено барањето за ис-
плата на готовина.

15.Елементот “место за потврда на прием”, го по-
полнува овластено лице во трезорската канцеларија кој 
служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил 
барање за исплата на готовина.
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Содржина на елементите на образец 73 и начин на по-
полнување:

1.Во елементот “трезорска канцеларија”, се впишува ал-
фанумерички податок кој укажува на седиштето на трезор-
ската канцеларија. 

2.Во елементот “датум на валута”, се впишува алфану-
мерички податок кој го означува календарскиот датум кога 
треба да се изврши повратот на средства.

3.Во елементот “трезорска сметка”, се впишуваат 15 ну-
мерички знаци кои го означуваат бројот на трезорската 
сметка  100000000063095.

4.Во елементот “уплатна сметка”, се впишува нумерич-
ки податок за уплатната сметка согласно со Упатството за 
начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавни-
те приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на 
приходот кој треба да се сторнира. Овој елемент се попол-
нува само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно 
уплатени јавни приходи уплатени преку уплатни сметки.

5.Во елементот “сметка на буџетски корисник”, се впи-
шуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на 
буџетскиот корисник,  или друга сметка во рамките на тре-
зорската сметка од која треба да се изврши повратот на 
средства. Овој елемент се пополнува само доколку се врши 
поврат на повеќе или погрешно уплатени средства од смет-
ката на буџетскиот корисник  или од друга сметка во рамки-
те на трезорската сметка.

6.Во елементот “приходно конто”, се впишува нумерич-
ки податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правил-
никот за класификација на приходите. 

7.Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 алфану-
мерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџет-
скиот корисник согласно  Буџетот  за тековната фискална 
година. Овој елемент се пополнува само доколку се врши 
поврат на повеќе или погрешно уплатени средства  од смет-
ката на буџетскиот корисник.

8.Во елементот “назив и седиште на буџетски корис-
ник”, се впишува алфанумерички податокот за називот и се-
диштетото на буџетскиот корисник од чија сметка треба да 
се изврши повратот на средствата, односно називот на уп-
латната сметка од која треба да се изврши повратот.

9.Во елементот “цел на дознака”, се впишува алфа-
нумерички податок кој се однесува на основот за пов-
рат на средствата (на пр., број на решение за поврат на 
средства донесен од надлежен орган и сл.).

10.Во елементот “потпис и печат”, се потпишува ов-
ластено лице  на буџетскиот корисник кое се оверува 
со печат на буџетскиот корисник.

Образец 73

11.Во елементот “трансакциска сметка”, се впишуваат 
15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката во чија ко-
рист треба да се изврши повратот на средстват . Доколку 
повратот се врши кон сметката на буџетскиот корисник, во 
елеметот “трансакциска сметка”, се впишува трезорската 
сметка 100000000063095.

12.Во елементот “назив и седиште на примач”, се впи-
шува алфанумерички податок  кој го означува називот и се-
диштето на  на примачот или буџетскиот корисник во чија 
корист се врши  повратот на средствата.

13.Во елементот “единствен даночен број/ЕМБГ”, се 
впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат иденти-
фикација на даночниот обврзник. 

14.Во елементот “сметка на буџетски корисник - при-
мач”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат 
сметката на буџетскиот корисник на која треба да се из-
врши повратот на средства. Овој елемент се пополнува са-
мо доколку се работи за поврат во корист на сметката на бу-
џетскиот корисник. 

15.Во елементот “приходно конто”, се впишуваат 6 ну-
мерички знаци кои го означуваат приходот и се пополнува 
согласно со Правилникот за класификација на приходите. 
Овој елемент се пополнува само доколку се работи за пов-
рат во корист на сметка на буџетски корисник. 

16.Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот 
корисник согласно со Буџетот  за тековната фискална го-
дина. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за 
поврат во корист на сметка на буџетски корисник. 

17.Во елементот “износ”, се впишува нумерички пода-
ток изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. 
Пред првата цифра на износот помал од максималниот број 
на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички 
(**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте по-
лиња се впишуваат два нумерички знака “00”.

18.Во елементот “повик на број - одобрување”, се впи-
шува алфанумерички податок кој претставува претходно 
договорен број помеѓу налогодавачот и примачот, а содржи 
дополнителни информации за основот за повратот на сред-
ства.

19.Во елементот “датум и место на поднесување”, се 
впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено 
барањето и алфанумерички податок за местото каде е под-
несено барањето.

20.Елементот”место за потврда на прием”, го пополну-
ва овластено лице во трезорската канцеларија кој служи ка-
ко доказ дека буџетскиот корисник доставил барање за пов-
рат во готови пари на физички лица.
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Содржина на елементите на образец 78 и начин на 
пополнување:

1.Во елементот “датум на валута”, се впишува алфа-
нумерички податок кој го означува календарскиот да-
тум кога треба да се изврши барањето.

2.Во елементот “уплатна сметка”, се впишува нуме-
рички податок за уплатната сметка согласно со Упат-
ството за начинот на евидентирање, распоредување и 
поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка еви-
денција на видот на приходот.

3.Во елементот “приходно конто” се впишува нуме-
рички податок  од 6 знаци, а се пополнува согласно со 
Правилникот за класификација на приходите. 

4.Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 ну-
мерички знака кои ја означуваат потпрограмата на бу-
џетскиот корисник согласно со Буџетот  за тековната 
фискална година. 

5.Во елементот “сметка на буџетски корисник”, се 
впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат  смет-
ката на буџетскиот корисник . Овој елемент се пополну-
ва само доколку се врши распределба на средства од 
сметка на буџетски корисник.

6.Во елементот “цел на дознака”, се впишува алфа-
нумерички податок кој се однесува на основот за рас-
пределба на средствата (број на решение и сл.). 

7.Во елементот “потпис и печат”, се потпишува ов-
ластено лице од овластената институција за распредел-
ба кое се оверува со печат.

8.Во елементот “уплатна сметка”, се впишува нуме-
рички податок за уплатната сметка согласно со Упат-
ството за начинот на евидентирање, распоредување и 
поват на јавните приходи, а служи за аналитичка еви-
денција на видот на приходот. Овој елемент се пополну-
ва само доколку се врши распределба меѓу уплатни 
сметки, односно пренасочување.

Образец 78

9.Во елементот “приходно конто”, се впишува нуме-
рички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со 
Правилникот за класификација на приходите. 

10.Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 ал-
фанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на 
буџетскиот корисник согласно со Буџетот  за тековната 
фискална година. Овој елемент се пополнува само до-
колку се работи за распределба во корист на сметката 
на буџетскиот корисник. 

11.Во елементот “сметка на буџетски корисник-при-
мач”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означу-
ваат сметката на буџетскиот корисник, односно на при-
мачот во чија корист се врши распределба на јавните 
приходи.  

12.Во елементот “единствен даночен број/ЕМБГ”, 
се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат 
идентификација на даночниот обврзник. Овој елемент 
неопходно се пополнува  доколку се врши распределба 
од уплатна сметка на уплатна сметка. 

13.Во елементот “износ”, се впишува нумерички по-
даток изразен во македонски денари најмногу до 10 ци-
фри. Пред првата цифра на износот помал од максимал-
ниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат 
две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. 
После десетте полиња се впишуваат два нумерички зна-
ка “00”.

14.Во елементот “датум и место на поднесување”, 
се впишува нумерички податок за датумот кога е подне-
сено барањето и алфанумерички податок за местото ка-
де е поднесено барањето.

15.Елементот”место за потврда на прием”, го попол-
нува овластено лице во Министерството за финансии 
кој служи како потврда дека во Министерството за фи-
нансии е примено барањето за пренасочување на јавни 
приходи.
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Содржина на елементите на образец 76 и начин на 
пополнување:

1.Во елементот трезорска канцеларија”, се впишува 
алфанумерички податок кој укажува на седиштето на 
трезорската канцеларија.

2.Во елементот “датум на валута”, се впишува алфа-
нумеречки податок кој го означува календарскиот да-
тум кога треба да се изврши барањето за плаќање.

3.Во елементот “трансакциска сметка”, се впишува-
ат 15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на тре-
зорската сметка – 100000000063095 односно бројот на 
здравствената трезорска сметка – 100000000066005.

4.Во елементот “назив и седиште на корисник” се 
впишува алфанумеричкиот податок за називот на буџет-
скиот корисник односно јавна здравствена установа од 
чија сметка треба да се изврши барањето за плаќање, 
односно повратот.

5.Во елементот “сметка на буџетски корисник/ЈЗУ 
“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат 
сметката на буџетскиот корисник односно сметката на 
јавната здравствена установа од која треба да се из-
врши плаќање, односно повратот.

Образец 76

6.Во елементот “уплатна сметка”, се впишува нуме-
рички податок за уплатната сметка согласно со Упат-
ството за начинот на евидентирање, распоредување и 
поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка еви-
денција на видот на приходот. Овој елемент се пополну-
ва само доколку се врши поврат од уплатна сметка кон 
јавна здравствена установа.

7.Во елементот “расходно/приходно конто”, се впи-
шуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на 
расходот, а се пополнува согласно Правилникот за кла-
сификација на расходите, односно видот на приходот, а 
се пополнува согласно Правилникот за класификација 
на приходите.

8.Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 ал-
фанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на 
буџетскиот корисник односно јавната здравствена уста-
нова.

9.Во елементот “единствен даночен број/ЕМБГ”, се 
впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат иден-
тификација на даночниот обврзник.

10.Во елементот “цел на дознака”, се впишува алфа-
нумерички податок кој се однесува на намената и осно-
вот за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број на 
фактура и сл.)
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11.Во елементот “потпис и печат”, се потпишува ов-
ластеното лице на буџетскиот корисник односно јавна-
та здравствена установа кое се оверува со печат на бу-
џетскиот корисник односно јавната здравствена уста-
нова. 

12.Во елементот “трансакциска сметка”, се впишу-
ваат 15 нумерички знаци го означува бројот на трезор-
ската сметка – 100000000063095 односно бројот на 
здравствената трезорска сметка – 100000000066005. 

13.Во елементот “назив и седиште на корисник”се 
впишува алфанумеричкиот податок за називот на буџет-
скиот корисник односно јавна здравствена установа ко-
ја треба да се изврши барањето за плаќање, односно 
повратот.

14.Во елементот “сметка на буџетски корис-
ник/ЈЗУ”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја озна-
чуваат сметката на буџетскиот корисник односно јавна 
здравствена установа во чија корист се врши плаќа-
њето, односно повратот.

15.Во елементот “уплатна сметка”, се впишува ну-
мерички податок за уплатната сметка согласно со Упат-
ството за начинот на евидентирање, распоредување и 
поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка еви-
денција на видот на приходот. Овој елемент се пополну-
ва само доколку се врши плаќање на даночна обврска 
или друга јавна давачка која се евидентира преку уплат-
на сметка.

16.Во елементот “приходно конто”, се впишуваат 6 
нумерички знаци кои го означуваат видот на приходот, 
а се пополнува согласно Правилникот за класификаци-
ја на приходите.

17.Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 ну-
мерички знака кои ја означуваат потпрограмата на бу-
џетскиот корисник односно јавната здравствена уста-
нова. 

18.Во елементот “износ”, се впишува нумерички по-
даток изразен во македонски денари најмногу до 10 ци-
фри. Пред првата цифра на износот помал од максимал-
ниот број на предвидените полиња за износ се ставаат 
две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. 
После десетте полиња се впишуваат два нумерички зна-
ка “00”.

19.Во елементот “датум и место на поднесување”, 
се впишува нумерички податок за датумот кога е подне-
сено барањето и алфанумерички податок за местото ка-
де е поднесено барањето.

20.Елементот “место и потврда на прием”, го попол-
нува овластено лице во трезорската канцеларија кој слу-
жи како доказ дека буџетскиот корисник односно јавна-
та здравствена установа доставиле барање за плаќање.

Заеднички елементи:

Барањата за плаќање на хартија се дизајнирани во 
правоаголен облик и се во два примерока од еден дел 
(на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен 
пренос на податоци на копијата).

Вториот примерок од барањата за плаќање задолжи-
телно има ознака “копија” и истиот останува кај налого-
давачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.

Сите обрасци се со димензии 99 х 150мм, се во одре-
дена боја, со исклучок на полињата во кои се впишува-
ат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се об-
рабени полињата и буквите на исписите се со црна 
боја. Називите на елементите се испишани со фонт 
Мац Ц Тимес во изведба Болд и со големина  6. 

Бојата на заднината на одделни барања за плаќање е 
следна:

Барањето за плаќање кон сметки надвор од Трезор-
ската сметка (образец 60) е од палетата 
Ц:0,М:40,Ѕ:20,К:0;

 Барање за плаќање  кон сметки во рамки на Трезор-
ската сметка (образец 70), Барање за безготовински пов-
рат на средства  (образец 73) и барањето за распредел-
ба на јавни приходи (образец 78) е од палетата 
Ц:16,М:0,Ѕ:32,К:0;

 Барањето за исплата на готовина (образец 80) и  е 
од палетата Ц:40,М:0,Ѕ:0,К:0. 

 Бојата на посебните делови во обрасците 70, 73, 78  
кои се обрабени со линија и кои во приложените обрас-
ци се означени како потемни полиња и претставуваат 
рамка на 2 или 3 елементи се од истата палета на боја 
како и заднината на образецот, но потемна. Во обрасци-
те 70, 73 и 78 заднината на затемнетото поле е од пале-
тата Ц:68,М:0,Ѕ:64,К:0.  

Барањето за плаќање помеѓу Трезорот и Трезорот 
на Фондот (образец 76) е од палетата 
Ц:20,М:20,Ѕ:0,К:0.

Заднината на полето во кое е впишан бројот на обра-
зецот, како и заднината на полето на елементот “Пот-
пис и печат” е од палетата Ц:20,М:0,Ѕ:0,К:20.
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ДИМЕНЗИИ НА (образец 70)
БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ  КОН СМЕТКИ ВО РАМКИ НА ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА

ДИМЕНЗИИ НА (образец 60)
БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ КОН СМЕТКИ НАДВОР ОД ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА
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ДИМЕНЗИИ НА (образец 80)
БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА

ДИМЕНЗИИ НА (образец 73)
БАРАЊЕ ЗА БЕЗГОТОВИНСКИ ПОВРАТ  И ПРЕНОС НА СРЕДСТВА
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ДИМЕНЗИИ НА (образец 78)
БАРАЊЕ ЗА ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДИМЕНЗИИ НА (образец 76)
БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОМЕЃУ ТРЕЗОРОТ И ТРЕЗОРОТ НА ФЗОМ
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На образецот ПО1 се  пополнуваат следниве еле-
менти:

1. Во елементот “пријава” се впишува знакот “Х” 
доколку се работи за пријавување на преземена повеќе-
годишна обврска.

2.Во елементот “промена”  се впишува знакот “Х” 
доколку се работи за промена на елементите во образе-
цот. 

3.Во елементот “ одјава” се впишува знакот “Х” до-
колку се работи за  одјава на претходно пријавена пре-
земена повеќегодишна обврска.

4.Во елементот “број на обврска” се впишува нуме-
рички податок за бројот на обврската. Буџетските ко-
рисници не го пополнуваат овој елемент доколку се ра-
боти за пријавување на повеќегодишна обврската (бро-
јот на обврската се доделува автоматски при евиденти-
рање на пријавената повеќегодишна обврска, а во обра-
зецот ПО1 се пополнува од страна на овластеното лице 
во Трезорската канцеларија).

5.Во елементот “датум на документ” се впишува ну-
мерички податок кој го означува календарскиот датум 
кога документот е заверен од овластената институција, 
односно датумот кога е преземена повеќегодишната об-
врската.

6.Во елементот “Вкупен износ - во денари” се впи-
шува нумерички податок изразен во македонски де-
нари, најмногу до 10 цифри, кој го означува вкупниот 
износ на повеќегодишната обврска согласно со догово-
рот со кој истата е преземена. Пред првата цифра на из-
носот помал од максималниот број на предвидените по-
лиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради 
избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се 
впишува износот во дени (со две децимални места), со 
што полето, со запирка, дените ги издвојува од дена-
рите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички 
знака “00”. Овој елемент се пополнува само во случај 
доколку преземената повеќегодишна обврска во догово-
рот е искажана во денари.

7.Во елементот “Вкупен износ - во странска валута” 
се впишува ознаката на странската валута и нумерички 
податок изразен во истата, најмногу до 10 цифри, кој 
го означува вкупниот износ на повеќегодишната об-
врската согласно со документот со кој истата е презе-
мена. Пред првата цифра на износот помал од макси-
малниот број на предвидените полиња за износ, се ста-
ваат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупот-
реба. После десетте полиња со два нумерички знака се 
впишува децималниот износ. Овој елемент се пополну-
ва само во случај доколку во договорот постои девизна 
клаузула.

8.Во елементот “раздел” се впишува нумерички по-
даток кој ја означува организационата шифра на  буџет-
скиот корисник.

9.Во елементот “ркб” се впишува нумерички пода-
ток кој го означува регистарскиот број на буџетскиот 
корисник.

10.Во елементот “назив и седиште на буџетски ко-
рисник”, се впишува алфанумерички податок за нази-
вот и седиштето на буџетскиот корисник кој ја презема 
обврската.

11.Во елементот “број на документ” се впишува ал-
фанумерички податок кој го претставува бројот на  до-
говорот по кој настанала обврската. 

12.Во елементот “опис на обврската” се впишува  
алфанумерички податок за видот на обврската;

13.Во елементот “број на согласност” се впишува 
алфанумерички податок кој го означува бројот на даде-
ната согласност. 

14.Во елементот “сметка на добавувач/примач“ се 
впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат смет-
ката на правното лице - добавувач назначено во догово-
рот врз основа на кој е преземена обврската. 

15.Елементот “уплатна сметка” се пополнува само 
доколку средствата согласно преземената обврска се уп-
латуваат на уплатна сметка, со впишување на знакот 
“Х” и соодветно се пополнуваат полињата за конкретна-
та уплатна сметка. Во овој случај во полето сметка на 
добавувач/примач се пополнува Трезорската сметка. 

16.Елементот “буџетски корисник” се пополнува са-
мо доколку добавувачот е буџетски корисник или един-
ка корисник, со впишување на знакот “Х” и соодветно 
се пополнуваат полињата за конкретната сметка на бу-
џетски корисник. Во овој случај во полето “сметка на 
добавувач/примач“ се пополнува Трезорската сметка. 

17.Елементот “ФЗО” се пополнува само доколку до-
бавувачот е сметка во рамки на Здравствената трезор-
ска сметка, со впишување на знакот “Х” и соодветно се 
пополнуваат полињата со сметката на примачот. Во 
овој случај во полето “сметка на добавувач/примач“ се 
пополнува Здравствената трезорската сметка. 

18.Во елементот “назив и седиште на примач”, се 
впишува алфанумерички податок кој го означува нази-
вот и седиштето на правното лице - добавувач назначе-
но во договорот врз основа на кој е преземена повеќего-
дишната обврската.

19.Во елементот “година” се впишува годината за 
која е предвидено да се реализара повеќегодишната об-
врска согласно динамиката на склучениот договор.

20.Во елементот “сметка” се впишува нумерички 
податок кој ја означува сметката на буџетскиот корис-
ник од која ќе се вршат плаќањата по преземената пове-
ќегодишна обврска. Доколку повеќегодишната обврска 
по години се финансира од две сметки во образецот 
ПО1 потребно е да се пополни и другиот елемент 
“сметка”. 

21.Во елементот “потставка” се впишуваат 6 нуме-
рички знаци кои го означуваат видот на расходот за кој 
е преземена повеќегодишната обврска, а се пополнува-
ат согласно со Правилникот за класификација на расхо-
дите.

22.Во елементот “програма” се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџет-
скиот корисник од која ќе се вршат плаќањата за презе-
мените обврски.

23.Во елементот “износ” се впишува нумерички по-
даток, најмногу до 10 цифри, кој претставува вкупен из-
нос за годината за која е предвидено да се реализира по-
веќегодишната обврска согласно со утврдената динами-
ка во договорот. Пред првата цифра на износот помал 
од максималниот број на предвидените полиња за из-
нос, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување 
на злоупотреба. После десетте полиња се впишува изно-
сот во децимали (со две децимални места). Износот се 
пополнува во валутата во која е искажана преземената 
обврска во договорот.

24.Вкупниот износ впишан во елементот “вкупен из-
нос” во образецот ПО1 треба да биде еднаков со поеди-
нечните износи распределени по години.

25.Во елементот “потпис и печат” се потпишува ов-
ластеното лице на  буџетскиот корисник и се оверува 
со печат на институцијата.

26. Во елементот “датум и место на поднесување” 
се впишува нумерички податок кој го означува кален-
дарскиот датум и алфанумерички податок кој го означу-
ва местото на поднесување на образецот, односно се-
диштето на трезорската канцеларија.

27.Во елементот “Трезорска канцеларија”, се впишу-
ва алфанумерички  податок кој го означува седиштето 
на трезорската канцеларија.

28.Во елементот “датум на прием” се впишува нуме-
рички податок кој го означува календарскиот датум на 
прием на образецот.

29.Во елементот “потпис” се потпишува овластено-
то лице од трезорската канцеларија кое го врши прие-
мот на образецот.“
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На образецот О1 се  пополнуваат следниве елементи:
1.Во елементот “пријава” се впишува знакот “Х” докол-

ку се работи за пријавување на преземена обврска.
2. Во елементот “пријава преку ПО1“ се впишува зна-

кот “Х“ доколку се работи за пријавување на преземена об-
врска О1, која се поврзува со претходно пријавена повеќего-
дишна обврска ПО1.

3.Во елементот “промена”  се впишува знакот “Х” до-
колку се работи за промена на елементите во образецот. 

4.Во елементот “одјава” се впишува знакот “Х” докол-
ку се работи за  одјавување на претходно пријавена преземе-
на обврска.

5.Во елементот “број на обврска” се впишува нумерич-
ки податок за бројот на обврската.  Буџетските корисници 
не го пополнуваат овој елемент доколку се работи за прија-
вување на  обврска од тековната година  (бројот на об-
врската се  доделува автоматски при евидентирање на при-
јавената обврска, а во образецот О1 се пополнува од страна 
на овластеното лице во Трезорската канцеларија).

6. Елементот “Број на ПО1*“ се пополнува во случај ко-
га се пријавува обврска за тековна година со О1 образец, а 
по претходно пријавена повеќегодишна обврска. Во елемен-
тот “број на ПО1*” се впишува бројот на обврската прет-
ходно доделен од ПО1 образецот. 

7. Во елементот “датум на документ” се впишува нуме-
рички податок кој го означува календарскиот датум кога до-
кументот е заверен од овластената институција, односно да-
тумот кога е преземена обврската.

8. Во елементот “Вкупен износ - во денари” се впишува 
нумерички податок  изразен во македонски денари, најмно-
гу до 10 цифри, кој го означува вкупниот износ на об-
врската согласно со документот со кој истата е преземена. 
Пред првата цифра на износот помал од максималниот број 
на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички 
(**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте по-
лиња се впишува износот во дени (со две децимални 
места), со што полето, со запирка, дените ги издвојува од де-
нарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички зна-
ка “00”. Овој елемент се пополнува само во случај доколку 
преземената обврска во документацијата која е основ за неј-
зино преземање е искажана во денари.

9. Во елементот “Вкупен износ - во странска валута” се 
впишува ознаката на странската валута и нумерички пода-
ток изразен во истата, најмногу до 10 цифри, кој го означу-
ва вкупниот износ на обврската согласно со документот со 
кој истата е преземена. Пред првата цифра на износот по-
мал од максималниот број на предвидените полиња за из-
нос, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на 
злоупотреба. После десетте полиња со два нумерички знака 
се впишува децималниот износ. Овој елемент се пополнува 
само во случај доколку во документацијата која е основ за 
преземање на обврските постои девизна клаузула.

10.Во елементот “раздел” се впишува нумерички пода-
ток кој ја означува организационата шифра на  буџетскиот 
корисник.

11.Во елементот “ркб” се впишува нумерички податок 
кој го означува регистарскиот број на  буџетскиот корис-
ник.

12.Во елементот “назив и седиште на буџетски корис-
ник”, се впишува алфанумерички податок за називот и се-
диштето на  буџетскиот корисник кој ја презема обврската.

13.Во елементот “број на документ” се впишува алфану-
мерички податок кој го претставува бројот на документот 
по кој настанала обврската и сл. 

14.Во елементот “вид на документ” се впишува алфану-
мерички податок за видот на документот врз основа на кој 
е преземена обврската (решение, нарачка, договор, закон-
ска обврска).

15.Во елементот “опис на обврската” се впишува  алфа-
нумерички податок за видот на обврската;

16.Во елементот “број на согласност” се впишува алфа-
нумерички податок кој го означува бројот на дадената сог-
ласност од Министерството за финансии. Овој елемент се 
пополнува само при пријавување на обврски за кои е пот-
ребна претходна согласност од Министерството за финан-
сии.

17.Елементот “буџетски корисник” се пополнува само 
доколку добавувачот е буџетски корисник или единка ко-
рисник, со впишување на знакот “Х”. 

18.Во елементот “сметка на добавувач/примач”, се впи-
шуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на 
правното лице- добавувач назначено во документот врз ос-
нова на кој е преземена обврската. 

19.Елементот “уплатна сметка” се пополнува само до-
колку средствата согласно преземената обврска се уплатува-
ат на уплатна сметка, со впишување на знакот “Х” и соод-
ветно се пополнуваат полињата за конкретната уплатна 
сметка. Во овој случај во полето сметка на добавувач/при-
мач се пополнува Трезорската сметка. 

20.Елементот “буџетски корисник” се пополнува само 
доколку добавувачот е буџетски корисник или единка ко-
рисник, со впишување на знакот “Х” и соодветно се попол-
нуваат полињата за конкретната сметка на буџетски корис-
ник. Во овој случај во полето “сметка на добавувач/при-
мач“ се пополнува Трезорската сметка. 

21.Елементот “ФЗО” се пополнува само доколку доба-
вувачот е сметка во рамки на Здравствената трезорска 
сметка, со впишување на знакот “Х” и соодветно се попол-
нуваат полињата со сметката на примачот. Во овој случај 
во полето “сметка на добавувач/примач“ се пополнува 
Здравствената трезорската сметка. 

22.Во елементот “назив и седиште на примач”, се впи-
шува алфанумерички податок  кој го означува називот и се-
диштето на правното лице- добавувач назначено во доку-
ментот врз основа на кој е преземена обврската.

23.Во елементот “сметка” се впишува нумерички пода-
ток кој ја означува сметката на буџетскиот корисник од ко-
ја ќе се вршат плаќањата по преземената обврска.

24.Во елементот “потставка” се впишуваат 6 нумерич-
ки знаци кои го означуваат видот на расходот за кој е презе-
мена обврска, а се пополнуваат согласно со Правилникот за 
класификација на расходите  и планираните расходи со бу-
џетот на корисниците.

25.Во елементот “програма” се впишуваат 2 нумерички 
знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корис-
ник согласно со Буџетот на Република Македонија за теков-
ната или наредната фискална година, од која ќе се вршат 
плаќањата за преземените обврски.

26.Во елементот “дата на валута” се впишува нумерич-
ки податок кој го означува календарскиот датум кога треба 
да се извршат плаќањата. Полињата од овој елемент се по-
полнуваат согласно со утврдената динамика на плаќање од 
страна на корисникот.

27.Во елементот “износ” се впишува нумерички пода-
ток, најмногу до 10 цифри, кој го означува секој поедине-
чен износ на плаќање согласно со утврдената динамика. 
Пред првата цифра на износот помал од максималниот број 
на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички 
(**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте по-
лиња се впишува износот во децимали (со две децимални 
места). Износот се пополнува во валутата во која е искажа-
на преземената обврска во документацијата која е основ за 
преземање на обврските.

28.Во елементот “потпис и печат” се потпишува овлас-
теното лице на  буџетскиот корисник и се оверува со печат 
на институцијата.

29.Во елементот “датум и место на поднесување” се 
впишува нумерички податок кој го означува календарскиот 
датум и алфанумерички податок кој го означува местото на 
поднесување на образецот, односно седиштето на трезор-
ската канцеларија.

30.Во елементот “Трезорска канцеларија”, се впишува 
алфанумерички  податок кој го означува седиштето на Тре-
зорската канцеларија.

31.Во елементот “датум на прием” се впишува нумерич-
ки податок кој го означува календарскиот датум на прием 
на образецот.

32.Во елементот “потпис” се потпишува овластеното 
лице од трезорската канцеларија кое го врши приемот на об-
разецот.“
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
4453.

Врз основа на член 147 став (9) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за гарантиран традицио-

нален специјалитет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/12) во членот 2 став (2) точка д) алине-

ја 3 се брише.

Член 2

 Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

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

Македонија”.

Бр.11-18161/8                                                                                           Министер за земјоделство,

6 декември 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје                                                                                          Љупчо Димовски, с.р.
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4454.
Врз основа на член 147 став (9) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО ИЛИ ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за потеклото или геог-

рафска ознака („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/12) во членот 2  став (2) точка ѓ) алинejа 3 
се брише.

Член 2
 Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.

Бр.11-18161/9                                                                                       Министер за земјоделство,
6 декември 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје                                                                                         Љупчо Димовски, с.р.
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4455.

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10,17/11, 148/11 и 69/13), министерот за земјоделство, шумарство и водос-

топанство донесе

Н А Р Е Д Б А

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ДРВЕНИОТ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКУВАЊЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ТРГОВИЈА  БР. 15

Член 1

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за регулирање на дрве-

ниот материјал за пакување во меѓународната трговија бр. 15.

Член 2

Во постапката за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната трговија, може да се 

примени меѓународниот стандард за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната тргови-

ја бр. 15 кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба .

Член 3

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр.17-285/4                                                                                              Министер за земјоделство,

13 декември  2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје                                                                                           Љупчо Димовски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
4456.

Врз основа на член 118 став (7) од Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” број 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 
48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013 и 
164/2013) и 151 став (7) од Законот за доброволно капи-
тално финансирано пензиско осигурување („Службен 
весник на Република Македонија” бр.7/2008, 124/2010, 
17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на Агенцијата 
за супервизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување на седницата, одржана на 17.12.2013 година, 
донесе   

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕР-
ВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕН-
ЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД СТРАНА НА

ЧУВАРОТ НА ИМОТ

Член 1
Со овој правилник поблиску се пропишува перио-

дот, формата и видот на податоците кои ги содржат из-
вештаите кои чуварот на имот ги доставува до Агенци-
јата за супервизија на капитално финансирано пензис-
ко осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) во 
врска со своите активности за чување на средствата на 
задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд 
(во натамошниот текст: пензиски фонд). 

Член 2
Чуварот на имот, секој работен ден до 16 часот, за 

претходниот работен ден, доставува до Агенцијата из-
вештаи во врска со средствата на пензискиот фонд и 
тоа извештаи за:

а) сите приливи и одливи на парични средства на 
сметката за инвестирање на пензискиот фонд која е от-
ворена и се води кај чуварот на имот;

б) сите приливи и одливи на парични средства на 
сметката за придонеси на пензискиот фонд која е отво-
рена и се води кај чуварот на имот;

в)   склучени трансакции со средствата на пензиски-
от фонд; 

г) порамнети и одбиени трансакции со средствата 
на пензискиот фонд;

д) последните цени, од финансиско-информативни-
от систем Блумберг, за хартиите од  вредност кои се на-
оѓаат во портфолиото на пензискиот фонд;

ѓ) вредноста на нето средствата, вредноста на смет-
ководствената единица и бројот на сметководствени ед-
ници на пензискиот фонд;

е) состојбата на портфолиото на пензискиот фонд;
ж) проверката на усогласеноста на портфолиото на 

задолжителниот пензиски фонд со инвестиционите ог-
раничувања согласно Законот за задолжително капитал-
но финансирано пензиско осигурување и подзаконски 
акти на Агенцијата и

з) проверката на усогласеноста на портфолиото на 
доброволниот пензиски фонд со инвестиционите огра-
ничувања согласно Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување и подзаконски ак-
ти на Агенцијата.

Чуварот на имот доставува до Агенцијата потврда 
за усогласеноста на проценката со друштвото за управу-
вање со задолжителни пензиски фондови, друштвото 
за управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови и друштвото за управување со доброволни 
пензиски фондови (во натамошниот текст: пензиско 
друштво). Доколку постои неусогласеност на процен-

ките, по усогласувањето од страна на пензиското друш-
тво, чуварот на имот веднаш ја известува Агенцијата за 
начинот на разрешување на неусогласеноста.

Чуварот на имот ги доставува до Агенцијата, извеш-
таите од став 1 и 2 од овој член, по електронски пат пре-
ку информацискиот систем на Агенцијата. Форматите 
и типот на датотеки на податоците кои  чуварот на 
имот ги доставува до Агенцијата се дефинираат во 
стручно- техничко упатство за видот и форматот на по-
датоците. 

Доколку информациониот систем на Агенцијата не 
е во функција во време на доставата, чуварот на имот 
ги доставува податоците став 1 и 2 од овој член на над-
ворешни медиуми, не подоцна од 24 часа од нивното 
настанување. Откако информациониот систем на 
Агенцијата ќе се стави во функција, чуварот на имот ги 
доставуваат податоците и преку информациониот сис-
тем.

Член 3
Чуварот на имот доставува до Агенцијата извештаи 

во врска со преносот на средствата од пензискиот фонд 
и тоа извештаи за:

а) извршени промени на средства и сметководстве-
ни единици на членови поделени по тип на пренос на 
средства, наредниот работен ден по денот на извршени-
от пренос и

б) исплатен месечен надоместок од вредноста на не-
то средствата на пензискиот фонд кон пензиското 
друштво, за претходен месец, на денот на исплатата.  

Член 4
Чуварот на имот доставува до Агенцијата извештај 

за своето работење кој треба да ги содржи најмалку 
следните елементи:

a) известување за исполнување на условите на бан-
ката за вршење на работи на чување на средства на пен-
зиски фонд кое вклучува мислења од извршена внат-
решна и надворешна ревизија;

б) известување за начинот на ублажување на ризи-
ците поврзани со вршење на услугата чувар на имот 
вклучувајќи:

-ризици поврзани со склучување и порамнување на 
трансакции на пензискиот фонд;

- ризици поврзани со проценка на средства на пен-
зискиот фонд;

- ризици поврзани со чување на средства на пензис-
киот фонд;

- ризици поврзани со исплати и пренос на средства 
од пензискиот фонд и

- оперативни ризици при чувањето на средства од 
пензискиот фонд.

в) известување за ублажување на ризици кои призле-
гуваат од односите на чуварот на имот со пензиското 
друштво, со суб-чуварот на имот и со правните лица 
кои вршат услуги со хартии од вредност на пензиските 
друштва и

г) известување за вкупно наплатени надоместоци на 
чуварот на имот во извештајниот период.

Извештајот од став 1 од овој член чуварот на имот 
го доставува до Агенцијата еднаш годишно до 31 јануа-
ри за претходната година.

Член 5
Чуварот на имот, во врска со чувањето на средства-

та на пензискиот фонд, ги доставува до Агенцијата 
следните податоци или информации: 

а) известување за избран или промена на избраниот 
суб-чувар на имот со прилог копија од извештајот из-
готвен од страна на реномирана меѓународна кредитна 
рејтинг агенција со кој се потврдува рејтингот на банка-
та суб-чувар на имот при склучување на договорот со 
суб-чуварот како и за секоја наредна промена на рејтин-
гот  и
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б) известување за корпоративните активности пов-
рзани со средствата на пензискиот фонд на барање на 
Агенцијата.

Член 6
Чуварот на имот доставува до Агенцијата извештај 

за надоместоците кои ги наплатил за секој месец оддел-
но и тоа не подоцна од петтиот работен ден во првиот 
месец од секој квартал, за претходниот квартал.

Член 7
Во врска со условите кои треба да ги исполнува за 

да ја извршува неговата функција, чуварот на имот дос-
тавува до Агенцијата, веднаш по нивното настанување 
или промени, податоци или информации:

а) за повлекување на согласноста од Народната бан-
ка на Република Македонија за вршење на активност 
на чувар на имот;

б) за укинување на дозволата од Народната банка 
на Република Македонија за основање и работење на 
банката која ја врши функцијата чувар на имот;

в) за намалување на сопствените средства во износ 
под 20 000 000 евра доколку  е  чувар на имот на задол-
жителен пензиски фонд или под 9 000 000 евра докол-
ку е чувар на имот на доброволен пензиски фонд, изра-
зени во денарска противвредност по среден курс на На-
родната банка на Република Македонија, согласно де-
финицијата за сопствени средства од Законот за бан-
ките;

г) доколку стане акционер во друштвото кое управу-
ва со пензискиот фонд чиј имот го чува или акционер 
во странскиот менаџер на средства на тој пензиски 
фонд или акционер во некое поврзано лице со друштво-
то кое управува со средствата на пензискиот фонд чиј 
имот го чува или доколку стекне капитална поврзаност 
со овие лица;

д) доколку некој од членовите на управниот одбор или 
на надзорниот одбор на чуварот на имот или некој од дру-
гите вработени во чуварот на имот станат членови на уп-
равниот одбор или на надзорниот одбор, директор или 
други вработени во друштвото кое управува со пензиски-
от фонд чиј имот го чува или во странскиот менаџер на 
средства или доколку стекнат исти вакви односи со други 
лица кои се поврзани лица со друштвото или со неговиот 
странски менаџер на средства;

ѓ) извадок од извештајот на внатрешната ревизија 
на банката кој се однесува на работењето на организа-
циската единица за вршење на работи на чувар на 
имот;

е) интерни акти со кои е определена посебна органи-
зациска единица во банката за вршење на работи на чу-
вар на имот, детален опис на надлежностите и одговор-
носта, опис на работните места и должностите на врабо-
тените, листа на вработените кои имаат пристап до до-
верливи информации и процедури на работа и

ж) други податоци кои можат да влијаат на извршу-
вањето на функцијата чувар на имот.

Член 8
Доколку Агенцијата го извести чуварот на имот за 

било какви неправилности или неточности на доставе-
ните податоци, чуварот на имот треба веднаш да ги ко-
регира и да ги достави корегираните податоци до 
Агенцијата.

Член 9
Доколку чуварот на имот врши услуги на чување на 

средства за повеќе доброволни и задолжителни пензис-
ки фондови, чувањето на средствата, работењето во 
врска со тие средства и евиденцијата треба да ги врши 
одделно за секој пензиски фонд, одвоено од другите ко-
минтенти и одвоено од сопствените средства, работење 
и евиденција.

Доколку чуварот на имот врши услуги на чување на 
средства за повеќе доброволни и задолжителни пензис-
ки фондови, до Агенцијата ги доставува извештаите од 
член 2, 3, 4 ,5, 6 и 7 од овој правилник за секој пензис-
ки фонд одделно .

Член 10
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за известување од чу-
варот на имот до Агенцијата за супервизија на капитал-
но финансирано пензиско осигурување (“Службен вес-
ник на Република Македонија” број 69/2009).

Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 01-1664/5 Советот на експерти
24 декември 2013 година Претседател,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.
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