
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
   24. Автентично толкување на членот 35 

од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за просторно и урба-
нистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 
91/2009)................................................... 2

   25. Одлука за отповикување од должно-
ста Личен претставник при Постоја-
ниот совет на Меѓународната органи-
зација на Франкофонијата.................... 2

   26. Одлука за именување на должноста 
Личен претставник при Постојаниот 
совет на Меѓународната организација 
на Франкофонијата................................ 2

   27. Одлука за престанок на важење на 
Одлуката за избор и доделување на 
концесија во постапката за доделува-
ње на концесија за вода за производс-
тво на електрична енергија од 20 ма-
ли хидроелектрични централи 4850/6 
од 06.09. 2009 година............................ 2

   28. Правилник за формата и содржината 
на годишната сметка за банки и други 
финансиски институции................... 3

 

 Стр. 
   29. Правилник за формата, содржината и 

начинот на употреба на стоп таблица 15
   30. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност.................................................. 16
   31. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност.................................................. 16
   32. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност.................................................. 16
   33. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност.................................................. 16
   34. Правилник за утврдување на постап-

ката, трошоците и роковите за ликви-
дација на отворените инвестициски 
фондови.................................................. 17

   35. Решение за стапување во примена на 
востановен катастар на недвижности.. 18

   36. Исправка на Правилникот за услови 
за снабдување со електрична енерги-
ја, објавен во „Службен весник на 
РМ“ бр. 162/2009 година....................... 18

   37. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец декември 
2009 година............................................ 18

 Огласен дел................................................... 1-60
 

Број 4      Год. LXVI Среда, 13 јануари 2010 Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 јануари 2010 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
24. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 
на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2010 
година, даде 
 

АВТЕНТИЧНО  ТОЛКУВАЊЕ   
НА ЧЛЕНОТ 35 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕС-
НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 91/2009) 

 
Членот 35  од Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
91/2009), гласи: 

„Постапките за донесување на урбанистички плано-
ви од членот 7 точка 2 на овој закон и урбанистичките 
проекти од членот 50 ставови (3) и (4), започнати пред 
влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат сог-
ласно со одредбите на Законот за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 51/2005 и 137/2007).“ 

Одредбата на членот 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 91/2009) треба да се толкува така што постап-
ките за донесување на урбанистички планови од чле-
нот 7 точка 2 на овој закон и урбанистичките проекти 
од членот 50 ставови (3) и (4), започнати пред влегува-
њето во сила на овој закон, ќе продолжат согласно со 
одредбите на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 51/2005 и 137/2007), при што урбанистичките 
проекти кои се одобрени од надлежен орган ќе се при-
менуваат во постапката за издавање на решение за ло-
кациски услови.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
        Бр. 07-121/1                       Претседател 
12 јануари 2010 година      на Собранието на Република 

     Скопје                              Македонија, 
                              Трајко Вељаноски, с.р. 

________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
25. 

Врз основа на член 84, алинеја седма од Уставот 
на Република Македонија и Амандманот XII, доне-
сувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЛИЧЕН 
ПРЕТСТАВНИК ПРИ ПОСТОЈАНИОТ СОВЕТ 
НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 

ФРАНКОФОНИЈАТА 
 

I 
Г-дин Благој Зашов, се отповикува од должноста 

Личен претставник на Претседателот на Република Ма-
кедонија при Постојаниот совет на Меѓународната ор-
ганизација на Франкофонијата, по негово барање. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   Одлука бр. 1                      Претседател 

13 јануари 2010 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
26. 

Врз основа на член 84, алинеја седма од Уставот на 
Република Македонија и Амандманот XII, донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ЛИЧЕН 
ПРЕТСТАВНИК ПРИ ПОСТОЈАНИОТ СОВЕТ 
НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 

ФРАНКОФОНИЈАТА 
 

I 
Г-дин Сашко Стефков, се именува на должноста 

Личен претставник на Претседателот на Република Ма-
кедонија при Постојаниот совет на Меѓународната ор-
ганизација на Франкофонијата. 

 
II 

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

 
   Одлука бр. 2                   Претседател 

13 јануари 2010 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
27. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12.01.2010 донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ВО 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТ-
РИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 20 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТ-
РИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 4850/6 ОД 06.09. 2009 ГОДИНА 

 
Член 1 

1. Одлуката бр. 4850/6 од 06.09.2009 година за из-
бор и доделување на концесија во постапката за доде-
лување на концесија за вода за производство на еле-
ктрична енергија од 20 мали хидроелектрични центра-
ли („Службен весник на Република Македонија" бр. 
125/09 ) престанува да важи. 
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Член 2 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во„Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
   Бр. 51-323/1                  Заменик на претседателот   

12 јануари 2010 година         на Владата на Република  
           Скопје                                   Македонија, 

              м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

28. 
Врз основа на член 476 став 7 од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07 и 87/08), министерот за 
финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСИСКИ 

ИНСТИТУЦИИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на билансот на состојбата и билансот на успе-
хот вклучени во годишната сметка за банки и други 
финансиски институции.    

 
Член 2 

Субјектите од член 1 став 1 на овој правилник, ја 
искажуваат состојбата на средствата, капиталот и обвр-
ските на образецот "Биланс на состојбата на ден ____ 
20__ година" и приходите, расходите и резултатот од 
работењето на образецот "Биланс на успехот во перио-
дот  од ____ до ____ 20__ година", кои се составни де-
лови на овој правилник. 

  
Член 3 

При пополнувањето на обрасците од член 2 на овој 
правилник, субјектот ги внесува податоците за прет-
ходната и за тековната година во определените пози-
ции од колоната 2, како и на ознаките на АОП од коло-
ната 3.    

Податоците за претходната и за тековната година се 
известуваат во износи корегирани за износот на преми-
јата, за износот на дисконтот, за износот на акумулира-
ната амортизација, за износот на промените во обје-
ктивната вредност и за износот на исправката на вред-
ност, освен во оние случаи кога за износот на исправка 
на вредноста е предвидена посебна подпозиција. 

 
Член 4 

Во образецот Биланс на состојбата билансната по-
зиција под реден број 1 парични средства и парични 
еквиваленти вклучува парични средства во благајната 
и на трансакциските сметки, депозити по видување, 

сметка и неограничени и задолжителни депозити во 
Народна Банка на Република Македонија, краткорочни 
високоликвидни вложувања со рок на достасаност до 
три месеци, побарувања врз основа на камати кои про-
излегуваат од средствата вклучени во оваа позиција и 
исправка на вредноста на средствата вклучени во оваа 
позиција. 

Билансната позиција под реден број 2 вложувања 
во должнички хартии од вредност кои може да се кори-
стат за рефинансирање во Народна Банка на Република 
Македонија вклучува благајнички записи на Народна 
Банка на Република Македонија, државни записи на 
Република Македонија и побарувања врз основа на ка-
мати кои произлегуваат од овие должнички хартии од 
вредност; и исправка на вредноста на средствата вклу-
чени во оваа позиција.   

Билансната позиција под реден број 3 кредити на и 
побарувања од банки вклучува побарувања по кредити; 
побарувања по депозити со период на достасување над 
три месеци; останати побарувања односно репо транс-
акциите, побарувања за плаќања извршени по дадени 
авали на хартии од вредност и гаранции, побарувања 
по откупени побарувања, финансиски лизинг; и испра-
вка на вредноста на средствата вклучени во оваа пози-
ција. Побарувањата врз основа на камати кои произле-
гуваат од средствата вклучени во оваа позиција се при-
кажуваат во соодветните подпозиции. 

Билансната позиција под реден број 4 кредити на и 
побарувања од други коминтенти вклучува побарувања 
по кредити; останати побарувања односно репо транс-
акции, побарувања за плаќања извршени по дадени 
авали на хартии од вредност и гаранции, побарувања 
по откупени побарувања, финансиски лизинг; и испра-
вка на вредноста на средствата вклучени во оваа пози-
ција. Побарувањата врз основа на камати кои произле-
гуваат од средствата вклучени во оваа позиција се при-
кажуваат во соодветните подпозиции. 

Билансната позиција под реден број 5 должнички 
хартии од вредност вклучува вложувања во должнички 
хартии од вредност чувани за тргување, вложувања во 
должнички хартии од вредност расположливи за про-
дажба, вложувања во должнички хартии од вредност 
кои се чуваат до достасување, деривати чувани за тргу-
вање, останати вложувања во должнички хартии од 
вредност, освен оние од став 2 на овој член, побарува-
ња врз основа на камати кои произлегуваат од долж-
ничките хартии од вредност вклучени во оваа позиција 
кои се искажуваат во соодветните подпозиции;  и ис-
правка на вредноста на должничките хартии од вред-
ност вклучени во оваа позиција.   

Билансната позиција под реден број 6 вложувања 
во сопственички хартии од вредност вклучува сопстве-
нички инструменти чувани за тргување, сопственички 
инструменти расположиви за продажба и исправка на 
вредноста на хартиите од вредност вклучени во оваа 
позиција. 
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Билансната позиција под реден број 7 вложувања 
во придружени претпријатија ги вклучува вложувањата 
на субјектот во придружени претпријатија. 

Билансната позиција под реден број 8 вложувања 
во подружници ги вклучува вложувањата на субјектот 
во подружници. 

Билансната позиција под реден број 9 заеднички 
вложувања ги вклучува заедничките вложувања на суб-
јектот.  

Билансната позиција под реден број 10 нематери-
јални средства вклучува оснивачки издатоци; издатоци 
за истражување и развој; концесии, патенти, лиценци, 
заштитни знаци и слични права; гудвил; и останати не-
материјални средства кои вклучуваат интерно развиен 
софтвер, купен софтвер, вложувања во физибилити 
студии, вложувања во студии и истражувања, вложува-
ња во нематеријални средства земени под закуп.  

Билансната позиција под реден број 11 материјални 
средства вклучува земјиште; недвижности и опрема; и 
останати материјални средства кои вклучуваат недвиж-
ности и опрема во подготовка, вложувања во недвиж-
ности и во опрема земени под закуп. 

Билансната позиција под реден број 12 останати 
средства/побарувања вклучува ограничени депозити; 
дериватни средства чувани за управување со ризик; 
вградени деривати; нетековни средства кои се чуваат 
за продажба и група за отуѓување; преземени средства 
врз основа на ненаплатени побарувања; заложени 
средства; аванси за нематеријални средства; аванси за 
материјални средства; побарувања за данок на добивка; 
одложени даночни средства; финансиски средства по 
објективна вредност преку билансот на успех опреде-
лени како такви при почетното признавање; и останати 
побарувања кои вклучуваат побарувања од купувачите, 
побарувања од вработените, побарувања врз основа на 
провизии и надомести, дадени аванси, побарувања за 
дивиденди, залихи на материјали, залихи на ситен ин-
вентар, залихи на ковани пари за продажба, нумизма-
тички колекции, побарувања за плати за вработените, 
побарувања врз основа на платени камати и провизии 
за други, побарувања врз основа на издадени хартии од 
вредност и депозити, побарувања во пресметка, поба-
рувања по работи во име и за сметка на трети лица на 
нето основа; и исправка на вредноста на средствата/по-
барувањата вклучени во оваа позиција.  

Билансната позиција под реден број 13 одложени 
приходи и однапред платени трошоци вклучува одна-
пред платени трошоци и одложени приходи различни 
од камата. 

Билансната позиција под реден број 16 обврски кон 
банки вклучува обврски по трансакциски сметки; обвр-
ски по депозити по видување и по орочени депозити; 
обврски по ограничени депозити; обврските по креди-

ти; и по останати обврски односно по репо-трансакци-
ите. Обврските врз основа на камати кои произлегуваат 
од обврските вклучени во оваа позиција се прикажува-
ат во соодветните подпозиции.  

Билансната позиција под реден број 17 обврски кон 
други коминтенти вклучува обврски по трансакциски 
сметки; по депозити по видување и по основ на ороче-
ни депозити; по ограничени депозити; по кредити; и по 
останати обврски односно по репо-трансакции. Обвр-
ски врз основа на камати кои произлегуваат од обвр-
ските вклучени во оваа позиција се прикажуваат во со-
одветните подпозиции.  

Билансната позиција под реден број 18 обврски по 
издадени должнички хартии од вредност вклучува об-
врски по издадени инструменти на пазарот на пари; об-
врски по издадени сертификати за депозит; обврски по 
издадени обврзници; обврски по издадени останати 
должнички хартии од вредност. Обврските по основ на 
камати кои произлегуваат од хартиите од вредност 
вклучени во оваа позиција се прикажуваат во соодвет-
ните подпозиции.  

Билансната позиција под реден број 19 останати об-
врски вклучува дериватни обврски чувани за управува-
ње со ризик; вградени деривати; обврски за тргување; 
обврски директно поврзани со група на средства за 
отуѓување; обврски за данок на добивка; одложени да-
ночни обврски; финансиски обврски по објективна 
вредност преку билансот на успех; и останати обврски 
кои вклучуваат обврски кон добавувачи, обврски кон 
вработените, обврски за помалку платени даноци и 
придонеси, добиени аванси, обврски за провизиите и 
надоместите, обврски за дивиденди, обврски за плаќа-
ње врз основа на акредитиви и гаранции платени за 
субјектот, обврски за издадени чекови и акредитиви, 
обврски по дадени инструменти за плаќање, обврски 
по работи во име и за сметка на трети лица на нето ос-
нова, обврски во пресметка. 

Билансната позиција под реден број 20 одложено 
плаќање на трошоци и приходи во идните периоди 
вклучува пресметани трошоци различни од камата кои 
ја товарат тековната финансиска година и однапред 
наплатените или пресметаните приходи од тековната 
финансиска година кои се однесуваат на наредната фи-
нансиска година. 

Билансната позиција под реден број 21 резервирања 
за ризици и обврски вклучува посебна резерва за вон-
билансна кредитна; резервирања за пензиите и за други 
користи за вработените; и останати резервирања кои 
вклучуваат резервирања за потенцијални обврски врз 
основа на судски спорови, резервирања за преструкту-
рирање, резервирања за неповолни договори и остана-
ти обврски од работењето со неизвесен временски пер-
иод на достасување или со неизвесен износ. 
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Во случај кога со договор е утврдено дека при ли-
квидација, стечај, присилно или друго подмирување, 
обврските по основ на добиени кредити, на добиени 
депозити или по издадени хартии од вредност ќе бидат 
исплатени само откако се исплатени побарувањата на 
сите останати доверители, обврските во прашање се 
прикажуваат во билансната позиција под реден број 22 
субординирани обврски. 

Билансната позиција под реден број 24 запишан ка-
питал вклучува вкупно запишан и уплатен капитал на 
субјектот. 

Билансната позиција под реден број 25 премии од 
акции вклучува премии од издадени обични и приори-
тетни акции. 

Билансната позиција под реден број 26 откупени 
сопствени акции вклучува откупени сопствени акции 
од страна на субјектот и претставува одбитна ставка од 
капиталот. 

Билансната позиција под реден број 27 резерви 
вклучува законски и статутарни резерви; и останати ре-
зерви кои субјектот ги формира на товар на својата до-
бивка врз основа на одлука донесена од страна на орга-
нот на управување.   

Билансната позиција под реден број 28 ревалориза-
циски резерви и останати разлики од вреднувањето 
вклучува ревалоризациска резерва од недвижностите и 
опремата и од нематеријалните средства, разлики од 
вреднувањето на средствата расположиви за продажба, 
на нетековните средства чувани за продажба или на 
групата за отуѓување, ревалоризациска резерва и раз-
лики од вреднувањето за заштита од ризик и ревалори-
зациската резерва и разликите од вреднувањето на мал-
цинското учество.  

Билансната позиција под реден број 33 малцинско 
учество се искажува само кај оние субјекти кои подгот-
вуваат консолидирана годишна сметка.  

Билансните позиции под реден број 35 вонбилансна 
евиденција-актива и реден број 36  вонбилансна еви-
денција-пасива вклучуваат побарувања односно обвр-
ски по основ на депо активности, по основ на издадени 
гаранции, по основ на покриени акредитиви, по основ 
на издадени меници како гаранции, по основ на презе-
мени обврски за кредитирање, по основ на преземени 
обврски за факторинг и форфетирање, по основ на не-
покриени акредитиви, по основ на неискористени ли-
мити на кредитни картички, ристени лимити на кредит-
ни картички, по основ на дериватни средства и дери-
ватни обврски, по основ на добиени акредитиви, по ос-
нов на добиени хартии од вредност и други платежни 
инструменти како обезбедување, по основа на заложе-
ни средства како обезбедување, по основ на отпишани 
побарувања по кредити, по основ на сопствени средс-
тва дадени на депо, по основ на недвижности и опрема 
надвор од употреба, по основ на вонбилансни побару-
вања од нерезиденти. 

Член 5 
Во образецот Биланс на успехот билансната пози-

ција под реден број 1 приходи од камата вклучува при-
ходи од каматата по основ на парични средства и па-
рични еквиваленти, по основ на вложувања во долж-
нички хартии од вредност кои може да се користат за 
рефинансирање во Народна банка на Република Маке-
донија, по основ на вложувања во должнички хартии 
од вредност,  по основ на дадени кредити на и побару-
вања од банки, по основ на кредити на и побарувања од 
други коминтенти, по основ на финансиските инстру-
менти вклучени во позицијата останати средства/поба-
рувања и исправка на вредноста на приходот од кама-
та, на нето основа.  

Билансната позиција под реден број 2 расходи за 
камата вклучува расходи за камата од обврски по 
трансакциски сметки, од обврски по депозити по ви-
дување и орочени депозити, од обврски по кредити, 
од обврските по издадени должнички хартии од вред-
ност, од субординирани обврски и по основ на финан-
сиските инструменти вклучени во позицијата остана-
ти обврски. 

Билансната позиција под реден број 3 приходи од 
провизии и надомести вклучува провизии за гаранции, 
за администрирање на заеми во име на други заемодав-
ци, за трансакции со хартии од вредност во име на тре-
ти лица, провизии и приходи во врска со платниот про-
мет, провизии за администрирање сметки, провизии за 
чување и администрирање хартии од вредност, прови-
зии за девизни трансакции, провизии за брокерски ус-
луги. 

Билансната позиција под реден број 4 расходи за 
провизии и надомести вклучува трошоци за услуги из-
вршени од трети лица односно провизии за гаранции, 
за администрирање на заеми, за трансакции со хартии 
од вредност во име на трети лица, провизии и расходи 
во врска со платниот промет, провизии за администри-
рање сметки, провизии за чување и администрирање 
хартии од вредност, провизии за девизни трансакции, 
провизии за брокерски услуги. 

Билансната позиција под реден број 5 приходи од 
вложувања во придружени друштва, подружници и за-
еднички вложувања вклучува приходи од вложувања 
во придружени друштва, подружници и заеднички вло-
жувања.  

Билансните позиции под реден број 6 нето добивка 
од трансакции со хартии од вредност и реден број 7 нето 
загуба од трансакции со хартии од вредност вклучуваат 
нето добивка односно нето загуба за финансиската годи-
на од трансакции со должнички хартии од вредност чу-
вани за тргување, од трансакции со должнички хартии 
од вредност расположливи за продажба, од трансакции 
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со деривати чувани за тргување, од трансакции со сопс-
твеничките хартии од вредност, од трансакции со обвр-
ски за тргување, од трансакции со финансиски средства 
и со финансиски обврски по објективна вредност преку 
билансот на успех определени како такви при почетното 
признавање, приходи од дивиденда од портфолио за тр-
гување, приходи од камата од вложувањата во хартии од 
вредност, чувани за тргување, расходи за камата од фи-
нансиски обврски чувани за тргување и реализираните и 
нереализираните добивки и загуби.  

Билансните позиции под реден број 8 нето добивка 
од курсни разлики и реден број 9 нето загуба од курсни 
разлики вклучуваат нето добивка односно нето загуба 
од курсни разлики за финансиската година и реализи-
раните и нереализираните добивки и загуби. 

Билансната позиција под реден број 10 останати 
приходи од дејноста вклучува приходи од кирии, при-
ходи од минати години, приходи врз основа на судски 
тужби, наплатени претходно отпишани побарувања, 
капитална добивка од продажба на недвижности и 
опрема, капитална добивка од продажба на нематери-
јални средства, капитална добивка за преземени средс-
тва врз основа на ненаплатени побарувања, капитална 
добивка од продажба на нетековни средства кои се чу-
ваат за продажба и група за отуѓување. 

Билансната позиција под реден број 11 трошоци за 
вработените вклучува трошоците за плати; трошоците 
за даноци и придонеси за задолжително социјално оси-
гурување; и останатите користи за вработените кои 
вклучуваат трошоци за привремени вработувања, не-
монетарни користи, удели во добивката и награди, тро-
шоци за платени отсуства, користи за вработените по 
престанок на вработувањето, користи за вработените 
поради престанок на вработувањето. 

Билансната позиција под реден број 12 амортизаци-
ја на материјалните и нематеријалните средства го 
вклучува износот на трошокот за амортизација на ма-
теријалните и нематеријалните средства. 

Билансната позиција под реден број 13 исправка на 
вредност на материјалните и нематеријалните средства 
вклучува исправка на вредноста (загуби поради оште-
тување) на материјалните средства и на нематеријални-
те средства на нето основа, исправка на вредноста (за-
губи поради оштетување) на имотот даден под закуп и 
на нетековните средства кои се чуваат за продажба на 
нето основа, исправката на вредноста (загуби поради 
оштетување) на преземените средства врз основа на на-
неплатени побарувања, исправката на вредноста (загу-
би поради оштетување) на гудвил. 

Билансната позиција под реден број 14 исправка на 
вредност, посебна резерва и резервирања вклучува ис-
правка на вредноста (загуби поради оштетување) на 

кредитите и пласманите на нето основа, исправката на 
вредноста (загуби поради оштетување) на вложувањата 
во хартии од вредност расположиви за продажба и хар-
тии од вредност кои се чуваат до достасување на нето 
основа, исправката на вредноста (загуби поради оште-
тување) на побарувањата од камата, исправката на 
вредноста (загуби поради оштетување) на побарувања-
та од провизии и надомести, исправка на вредноста (за-
губи поради оштетување) на други побарувања, посеб-
на резерва за вонбилансна кредитна изложеност и оста-
нати резервирања кои вклучуваат резервирања за по-
тенцијални обврски врз основа на судски спорови, ре-
зервирања за пензиски и за други користи за вработе-
ните, резервирања за неповолни договори. 

Билансната позиција под реден број 15 расходи од 
вложувања во придружени друштва, подружници и за-
еднички вложувања вклучува расходи по основ на вло-
жувања во придружени друштва, подружници и заед-
нички вложувања.  

Билансната позиција под реден број 16 останати 
расходи од дејноста вклучува материјални трошоци, 
трошоци за услуги, трошоци за службени патувања, 
трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда, 
трошоци за лиценцирање, премии за осигурување на 
депозити, премии за осигурување на вработените, тро-
шоци за минати години, трошоци за кирии, трошоци за 
парични казни, такси и судски решенија, загуба од про-
дажба на недвижности и опрема, загуба од продажба 
на нематеријални средства, загуба од продажба  презе-
мени средства врз основа на ненаплатени побарувања, 
загуба од продажба на нетековни средства кои се чува-
ат за продажба и група за отуѓување. 

Билансната позиција под реден број 23 данок од до-
бивка го вклучува данокот од добивка за финансиската 
година. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на билансните шеми за банки, штедилници и дру-
ги финансиски организации („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр 27/99). 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 12-43709/3                     Заменик претседател и  

5 јануари 2010 година              министер за финансии,  
      Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

29. 
Врз основа на член 20 став 12 од Законот за Држав-

ниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на 
Репуплика Македонија“ бр.20/09), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
УПОТРЕБА НА СТОП ТАБЛИЦА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата содржи-
ната и начинот на употреба на стоп таблица. 

  
Член 2 

Стоп таблицата има округла форма со дијаметар 18 
см изработен на пластична подлога со рачка, со гумен 
ракофат со должина 21 см со кожен ремен. 

На округлиот дел на стоп таблицата има лента со 
црвена боја со ширина од 2 см, по оваа лента постои 
друга лента изработена од ретрорефлективна фолија 
со ширина од 2 см, во која стои натпис „СТОП ИНС-
ПЕКЦИЈА“ испечатено со црни букви. Внатрешниот 
дел преставува круг од 8 см изработен од црвен ката-
диоптер. 

Формата и содржината на стоп таблицата е дадена 
во прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Стоп таблицата ја употребува државниот инспектор 
за земјоделство и државниот фитосанитарен инспектор 
(во понатамошен текст: инспектор), заради запирање за 
вршење на контрола на сите моторни и други возила 
кои се движат на сите патишта. 

Моторните и другите возила можат да се запираат 
кога постои основано сомневање дека превезуваат семе 
и саден материјал, производи и заштита на растенија, 
ѓубрива, тутун, риба, добиточна храна, афион и друго, 
на начин со кои нема да се попречува одвивањето на 
сообраќајот и на места на кои е избегната опасноста од 
сообраќајни незгоди (проширени места на патот, пар-
кинг простори, прегледни места и слично). 

  
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето на „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 Бр. 10-16864/3                Министер за земјоделство,  

31 декември 2009 година    шумарство и водостопанство, 
      Скопје                      Љупчо Димовски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
30. 

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 205 став 2, 
алинеја ѓ), став 3 и 4, а во врска со член 184 точка а), е) 
и з) од Законот за хартии од вредност („Службен вес-
ник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата 
за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
22.12.2009 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на 

брокерската куќа „Иново брокер” АД Скопје во смисла  
на член 205 став 2, алинеја ѓ) од Законот за хартии од 
вредност заради непочитување на одредбите од член 
115 став 1 од Законот за хартии од вредност, односно 
заради непочитување на условот „датум на важност на 
налогот” определен од клиентот при внесот на налози-
те со броеви 32262, 33584, 33681, 33778 и 33877 со рок 
на важност од еден ден, кои биле внесени во Берзан-
скиот Електронски Систем за Тргување на Македон-
ската берза АД Скопје.   

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА брокерската куќа „Иново бро-
кер” АД Скопје во рок од 15 дена од денот на приемот 
на ова решение, да ја отстрани утврдената неправил-
ност со усогласување на системското време во интер-
ниот систем за внес на налози на брокерската куќа со 
времето на тргување на Македонската берза АД Скопје 
и да достави до Комисијата за хартии од вредност изве-
штај со преземените мерки за отстранување на утврде-
ната неправилност. 

3. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
   Бр. 08-2787/7        Комисија за хартии од вредност 

22 декември 2009 година           Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
31. 

Врз основа на член 197 став 1 точка е) и член 208, а 
во врска со член 184 точка е) и з) и член 192 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 22.12.2009 го-
дина донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ИЗРЕКУВА јавна опомена на брокерската ку-

ќа „Иново брокер” АД Скопје и на одговорното лице-
директор Велимир Шиповиќ. 

2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение се 
изрекува поради непочитување на член 115 став 1 и 
член 122 став 1 од Законот за хартии од вредност и 
член 16 точка 2 од Правилата за тргување на Македон-
ската берза АД Скопје, односно поради непридржува-
ње кон инструкциите дадени од клиентите во налозите 
за тргување со хартии од вредност со броеви 31628 и 
33220 при внесот на налозите во системот за тргување 

на Македонската берза АД Скопје и неизвршување на 
налозите иако условите на пазарот на хартии од вред-
ност овозможувале нивно извршување. 

3. Јавната опомена од точка 1 на ова решение ќе се 
објави во еден дневен весник кој излегува на целата те-
риторија на Република Македонија по неговата конеч-
ност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

 
   Бр. 08-2787/8        Комисија за хартии од вредност 

22 декември 2009 година           Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
32. 

Врз основа на член 210 в ) од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на 22.12.2009 година го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ИЗРЕКУВА ЈАВНА ОПОМЕНА на овластени-

от брокер Томо Томовски, вработен во брокерската куќа 
Иново брокер АД Скопје поради непочитување на од-
редбите од член 115 став 1 од Законот за хартии од вред-
ност, односно поради непридржување кон инструкциите 
дадени од клиентите во налозите за тргување со хартии 
од вредност со броеви 33409 и 33695 при внесот, мену-
вањето и повлекувањето на налозите во системот за тр-
гување на Македонската берза АД Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото 
донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 

 
   Бр. 08-2787/9        Комисија за хартии од вредност 

22 декември 2009 година           Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
33. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност, а во врска со член 162 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 53 став 2, член 59 и член 64 од 
Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр. 
62/2006) и член 3 и член 234 став 2 од Законот за оп-
шта управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
38/2005 и 110/2008), Комисијата за хартии од вредност, 
постапувајќи по жалбата изјавена од Адвокатска кан-
целарија Илиевски Раде против Решенијата на Комиси-
јата за хартија од вредност бр. 08-618/5 од 26.08.2009 
година и 08-618/6 од 26.08.2009 година, на седницата 
одржана на ден 22.12.2009 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ОТФРЛА жалбата изјавена од Адвокатска 

канцеларија Илиевски Раде против Решенијата на Ко-
мисијата за хартии од вредност бр. 08-618/5 од 
26.08.2009 година и 08-618/6 од 26.08.2009 година како 
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недопуштена, поради тоа што според член 232-а став 8 
од Законот за хартии од вредност против решенијата на 
Комисијата за хартии од вредност со кои се изрекува 
прекршочна санкција може да се поднесе тужба за по-
ведување на управен спор пред надлежниот суд.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. 08-618/13       Комисија за хартии од вредност 

22 декември 2009 година           Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
34. 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), и 120 став 4 од Законот 
за инвестициски фондови („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии 
од вредност, на седницата одржана на 22.12.2009 годи-
на  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА  ПОСТАПКАТА, ТРОШО-
ЦИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА 
ОТВОРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Со Правилникот за утврдување на постапката, тро-

шоците и роковите за ликвидација на отворените инве-
стициски фондови се уредува постапката, трошоците и 
роковите за ликвидација на отворените инвестициски 
фондови. 

 
Член 2 

По донесување на одлуката за ликвидација на отво-
рениот инвестициски фонд во Регистерот на отворени 
инвестициски фондови и воопшто во називот на фондот 
кој се ликвидира се додава зборот „во ликвидација“. 

 
Член 3 

За ликвидатор на отворен инвестициски фонд може 
да биде именувано лице кое ги исполнува условите кои 
се утврдени за член на управниот одбор, односно извр-
шен член на одборот на директори на друштво за упра-
вување со отворени инвестициски фондови. 

 
Член 4 

(1) Во постапката за спроведување на ликвидација-
та на отворениот инвестициски фонд се завршуваат ра-
ботите кои се во тек, целиот имот на фондот се прода-
ва, се намируваат обврските на фондот доспеани до де-
нот на донесување на одлуката за ликвидација. 

(2) Од средствата од продажба на имотот на фондот 
се намируваат и обврските кои се направени пред и кои 
ќе доспеат по денот на донесување на одлуката за ли-
квидација. 

Член 5 
По донесување на одлуката за ликвидација на отво-

рениот инвестициски фонд се забранува секоја поната-
мошна продажба или откуп на уделите на отворениот 
инвестициски фонд, освен во случај на барањата при-
мени после утврдување на последната цена на уделот 
пред донесување на одлуката за ликвидација, при што 
трансакциите со имотот на фондот можат да се обаву-
ваат исклучиво за потребите на постапката за ликвида-
ција на фондот. 

 
Член 6 

Преостанатиот дел од нето вредноста на имотот на 
отворениот инвестициски фонд се распределува на 
имателите на удели, сразмерно на нивниот удел во 
фондот. Преостанатиот дел од нето вредноста на имо-
тот на отворениот инвестициски фонд на имателите на 
удели во фондот се исплатува најкасно во рок од 15 де-
на од денот на донесување на одлуката за поделба на 
преостанатата нето вредност на имотот на фондот. 

 
Член 7 

При исплата на преостанатиот дел од нето вредно-
ста на имотот на отворениот инвестициски фонд на 
имателите на удели во фондот мора да им бидат до-
стапни финансиските извештаи кои се во врска со по-
ведената постапка за ликвидација. 

 
Член 8 

(1) По поделбата на преостанатиот дел на нето 
вредноста на имотот на отворениот инвестициски фонд 
на имателите на удели во фондот, ликвидаторот е дол-
жен да достави до Комисијата за хартии од вредност 
извештај за спроведената ликвидација заедно со зак-
лучни ликвидациски извештаи. 

(2) По завршувањето на постапката за ликвидација 
во Регистерот на инвестициски фондови кој се води од 
страна на Комисијата за хартии од вредност се запишу-
ва завршувањето на постапката за ликвидација на отво-
рениот инвестициски фонд. 

(3)  По завршувањето на постапката за ликвидација 
ликвидаторот е должен сите деловни книги на ликви-
дираниот фонд да ги достави до Комисијата за хартии 
од вредност. 

 
Член 9 

За изработка на почетните и завршните финансиски 
извештаи соодветно се применуваат прописите за изра-
ботка на годишните финансиски извештаи. 

 
Член 10 

(1) Рок за спроведување на ликвидацијата на отво-
рен инвестициски фонд е шест месеци од денот на до-
несување на одлуката. 

(2) Ликвидаторот на отворениот инвестициски 
фонд е должен веднаш по стапување на должност, а 
најкасно во рок од 15 дена од денот на отпочнување на 
постапката на ликвидација да изготви и достави до Ко-
мисијата за хартии од вредност почетни ликвидациски 
финансиски извештаи и извештаи за состојбата на фон-
дот, како и план на ликвидациската постапка. 
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(3) Доколку ликвидаторот на отворениот инвести-
циски фонд оцени дека продолжување на рокот од став 
1 на овој член е во интерес на доверителите и на сопс-
твениците на удели на фондот, тогаш ликвидаторот е 
должен, покрај извештаите од став 2 од овој член и 
планот за постапката на ликвидација, да достави до Ко-
мисијата за хартии од вредност образложение за потре-
бата за продолжување на рокот на ликвидациската по-
стапка. 

(4) Извештај за спроведување на планот за ликвида-
ција ликвидаторот поднесува до Комисијата за хартии 
од вредност еднаш неделно или почесто доколку поба-
ра Комисијата за хартии од вредност. 

 
Член 11 

Веднаш по добивање на одлуката за ликвидација 
депозитарната банка и друштвото за управување со 
инвестициските фондови треба до Комисијата за хар-
тии од вредност да достави извештај за состојбата на 
имотот на фондот, вредноста на уделот, список на 
сопственици на удели, список на доспеани, а ненами-
рени обврски и листа на акции од кои отворениот ин-
вестициски фонд очекува прилив по основ на диви-
денда во периодот по отпочнување на ликвидациската 
постапка. 

 
Член 12 

(1) Од денот на донесување на одлуката за ликвида-
ција на отворениот инвестициски фонд не можат да се 
наплатуваат  никакви надоместоци освен:  

-  надоместок на депозитарната банка; 
-  трошоци во врска со постапката за ликвидација и 

нејзината ревизија и 
- изготвување на полугодишни или ревидирани го-

дишни извештаи на вложувачите во фондот настанати 
во тек на траење на постапката за ликвидација. 

(2) Ликвидаторот на отворениот инвестициски 
фонд именуван од Комисијата за хартии од вредност 
има право на одреден надоместок на трошоците и на-
града за плата која со одлука ја утврдува Комисијата за 
хартии од вредност. 

(3) Надоместокот на трошоците и награда за плата 
на ликвидаторот на отворениот инвестициски фонд се 
исплатува од имотот на фондот пред имотот на фондот 
да се подели на сопствениците на удели на фондот. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од  об-
јавувањето  во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
   Бр. 01-3102/2        Комисија за хартии од вредност 

22 декември 2009 година            Претседател, 
       Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
35. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Битола 4 - Општи-
на Битола. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Битола 4, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-83/2 

8 јануари 2010 година                        Директор, 
     Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

36. 
И С П Р А В К А 

 
Во Правилникот за услови за снабдување со еле-

ктрична енергија, објавен во „Службен весник на РМ“ 
бр. 162/2009, направена е техничка грешка во став 1 од 
член 52, односно заградата и зборовите во заградата 
„(освен категоријата домаќинства)“ се бришат. 

 
                                    Претседател, 
                                   Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

37. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 
37/05, 121/07, 161/08 и 92/09), Министерството за труд 
и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец декем-

ври 2009 година, во однос на месец ноември 2009 годи-
на, е повисока за 1,0%. 

2. Правото на пораст на платите за месец декември 
2009 година, во однос на месец ноември 2009 година, за 
работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата 
на платите во Република Македонија изнесува 0,5%. 

 
                                       Министер, 
                                     Џељаљ Бајрами, с.р. 
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бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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