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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4480. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/06), член 40 став 3 и член 14 став 3 и 

став 9 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 

51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и врз основа на точка 9 од Одлуката за начинот и по-

стапката на известување за трансакции со нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

87/14), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе  

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА 

И ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И НА МЕЃУКОМПАНИСКИОТ ДОЛГ НА КАПИТАЛНО 

ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ВРЗ ОСНОВА НА ВЛОЖУВАЊА ВО СТРАНСТВО 

 

1. Во Упатството за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпаниски-

от долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во странство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 108/14) во точка 7, став 1, дел I.4 (Податоци за претпријатието во кое се инвестира за 

кое се известува) алинеја 3, зборовите: „Прилог-шифрарникот на сектори на претпријатијата во кои се инвес-

тира (согласно со Одлуката за национална класификација на институционалните сектори) е составен дел на 

ова упатство - 1. Шифри на сектори на претпријатија во кои се инвестира.“, се заменуваат со зборовите: „При-

лог-шифрарникот на секторите на претпријатијата во кои се инвестира е составен дел на Упатството - 2. Шиф-

ри на секторите на претпријатијата во кои се инвестира.“. 

 Во алинеја 7, зборовите: „Прилог-шифрарникот на сектори на инвеститори (согласно со Одлуката за наци-

онална класификација на институционалните сектори) е составен дел на Упатството - 2. Шифри на сектори на 

инвеститори.“, се заменуваат со зборовите: „Прилог-шифрарникот на секторите на инвеститорите (согласно 

со Одлуката за национална класификација на институционалните сектори) е составен дел на Упатството - 1. 

Шифри на секторите на инвеститорите.“. 

2. Во Прилог-шифрарниците, прилогот: „1. Сектор на инвеститорот“ се заменува со нов прилог: „1. Сектор 

на инвеститорот“,  којшто е составен дел на ова упатство. 

3. Во Прилог-шифрарниците, прилогот: „2. Сектор на претпријатието во кое се инвестира“ се заменува со 

нов прилог: „2. Сектор на претпријатието во кое се инвестира“, којшто е составен дел на ова упатство. 

4. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, 

а ќе се применува од 1 јануари 2017 година". 

 

           У бр. 31765  

 26 октомври 2016 година Гувернер, 

                Скопје Димитар Богов, с.р. 
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4481. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14,153/15 и 6/06), член 40 став 3 и член 14 став 3 и 

став 9 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 

103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и врз основа на точка 9 од Одлуката за начи-

нот и постапката на известување за трансакции со нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 87/14), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе  

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА  

И ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И НА МЕЃУКОМПАНИСКИОТ ДОЛГ НА КАПИТАЛНО  

ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ВРЗ ОСНОВА НА ВЛОЖУВАЊА ОД 

СТРАНСТВО 

 

1. Во Упатството за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпаниски-

от долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања од странство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 108/14) во точка 7, став 1, дел I.4 (Податоци за инвеститорот за кој се известува), алине-

ја 3, зборовите: „Прилог-шифрарникот на сектори на инвеститори (согласно со Одлуката за национална кла-

сификација на институционалните сектори) е составен дел на ова упатство - 2. Шифри на сектори на инвести-

тори.“, се заменуваат со зборовите: „Прилог-шифрарникот на секторите на инвеститорите е составен дел на 

Упатството - 2. Шифри на секторите на инвеститорите.“. 

Во алинеја 6, зборовите: „Прилог-шифрарникот на сектори на инвеститори (согласно со Одлуката за наци-

онална класификација на институционалните сектори) е составен дел на Упатството - 2. Шифри на сектори на 

инвеститори.“, се заменуваат со зборовите: „Прилог-шифрарникот на секторите на инвеститорите е составен 

дел на Упатството - 2. Шифри на секторите на инвеститорите.“. 

 2. Во Прилог-шифрарниците, прилогот: „1. Сектор на претпријатието во кое се инвестира“ се заменува со 

нов прилог: „1. Сектор на претпријатието во кое се инвестира“, којшто е составен дел на ова упатство. 

3. Во Прилог-шифрарниците, прилогот: „2 Сектор на инвеститорот“ се заменува со нов прилог: „2 Сектор 

на инвеститорот“,  којшто е составен дел на ова упатство. 

4. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, 

а ќе се применува од 1 јануари 2017 година. 

 

             У бр. 31770  

  26 октомври 2016 година Гувернер, 

             Скопје Димитар Богов, с.р. 
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4482. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14,153/15 и 6/16), член 42 став 2 од Законот за девиз-

но работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 

188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 12 од Одлуката за начинот и условите за евидентирање и поднесување 

извештаи за склучените кредитни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/15), гувернерот 

на Народната банка на Република Македонија донесе  

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНО  

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИТЕ ЗЕМЕНИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ 

 

1. Во Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите земени од нерезиденти 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 212/15) прилогот: „1. Сектор на должник“ се заменува со нов 

прилог: „1. Сектор на должникот“, додека прилогот: „2. Сектор на кредитор“ се заменува со нов прилог: „2 

Сектор на кредиторот“. Овие прилози се составни делови на ова упатство. 

2. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, 

а ќе се применува од 1 јануари 2017 година. 

 

             У бр. 31773  

  26 октомври 2016 година Гувернер, 

               Скопје Димитар Богов, с.р. 
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4483. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14,  153/15 и 6/06), член 42 став 2 од Законот за де-

визно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 

135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 12 од Одлуката за начинот и условите за евидентирање и подне-

сување извештаи за склучените кредитни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/15), 

гувернерот на Народната банка на Република Македонија го донесе следново 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНО  

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИТЕ ОДОБРЕНИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ 

 

1. Во Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите одобрени на нерезиден-

ти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 212/15), прилогот:  „1. Сектор на доверител“ се заменува 

со нов прилог: „1. Сектор на доверителот“,  додека прилогот: „2. Сектор на корисник“ се заменува со нов 

прилог: „2. Сектор на корисникот“. Овие прилози се составни делови на ова упатство. 

2. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, 

а ќе се применува од 1 јануари 2017 година. 

 

             У бр. 31774  

  26 октомври 2016 година Гувернер, 

               Скопје Димитар Богов, с.р. 
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4484. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), член 40 став 3 и член 14 став 3 и 

став 9 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 

51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и врз основа на точка 9 од Одлуката за начинот и по-

стапката на известување за трансакции со нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

87/14), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе  

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕНИТЕ НА ВЛОЖУВАЊАТА НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ НА СТРАНСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ 

 

1. Во Упатството за начинот и постапката на известување за состојбата и промените на вложувањата на ре-

зидентите во хартии од вредност на странските финансиски пазари („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 108/14 и 129/15) во точка 9, став 3, алинеја 4 и точка 10, став 3, алинеја 4, зборовите: „Прилог-ши-

фрарникот на сектори на издавачи (согласно со Одлуката за национална класификација на институционалните 

сектори) е составен дел на ова упатство - 3. Сектор на издавач.“, се заменуваат со зборовите: „Прилог-шифрар-

никот на секторите на издавачите е составен дел на ова упатство - 3. Сектор на издавачот.“. 

2. Прилогот: „1 Сектор на инвеститор“ се заменува со нов прилог, „1 Сектор на инвеститорот“, којшто е 

составен дел на ова упатство, додека прилогот: „3 Сектор на издавач“ се заменува со нов прилог: „3 Сектор на 

издавачот“, којшто е составен дел на ова упатство. 

3. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, 

а ќе се применува од 1 јануари 2017 година. 

 

             У бр. 31775  

   26 октомври 2016 година Гувернер, 

                 Скопје Димитар Богов, с.р. 
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 www.slvesnik.com.mk                                                                                                contact@slvesnik.com.mk 
       
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
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