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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
39. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за здравствената заштита, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 јануари 2007 година. 
 

      Број 07-108/1                                Претседател 
9 јануари 2007 година            на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Законот за здравствената заштита ("Службен 
весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93, 
55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005 и  65/2006), во членот 
32 став 1 по точката 3-а се додава нова точка  3-б, која 
гласи: 

"3-б) мерки и активности за рано откривање, дијаг-
ностицирање и лекување на ракот на дојката кај жена-
та;". 

Во ставот 2 по точката 3-а се додава нова точка 3-б, 
која гласи: 

"3-б) програма за рано откривање, дијагностицира-
ње и лекување на ракот на дојката кај жената;". 

 
Член 2 

По членот 32-д се додава нов член 32-ѓ, кој гласи: 
 

"Член 32-ѓ 
Во Министерството за здравство се формира Здрав-

ствен совет, како советодавно тело на министерот за 
здравство, составен од девет члена. 

За член на Здравствениот совет може да се именува 
лице со завршено високо образование од областа на 
медицината, стоматологијата, односно фармацијата и 
работно искуство во областа на здравството, при што 
се води сметка за соодветната и правична застапеност 
на граѓаните на сите заедници. 

Делокругот и начинот на работата на Здравствени-
от совет се утврдува со деловник за работа. 

Министерот за здравство, зависно од потребите за 
проучување на одредено прашање или подготовка на 
закони и подзаконски акти од делокругот на работа на 
Министерството за здравство, формира и други посто-
јани или повремени советодавни тела. " 

 
Член 3 

Во членот 93 по ставот 2  се додаваат два нови ста-
ва 3 и 4, кои гласат: 

"Дозволата за работа на здравствената установа ќе 
и се одземе за период од шест месеца и во случај ако 
овозможи на здравствен работник кој не е вработен во 
установата да укажува здравствени услуги како допол-
нителна дејност. 

Ако Министерството за здравство, по право на над-
зор, утврди дека здравствената установа повторно 
овозможила на здравствен работник кој не е вработен 
во установата да укажува здравствени услуги како до-
полнителна дејност, дозволата за работа на здравстве-
ната установа ќе и се одземе за период од една до пет 
години. " 

 
Член 4 

Во членот 115-а став 1 зборовите: " установа каде 
што е вработен или во друга здравствена установа која 
е регистрирана за истата дејност" се заменуваат со збо-
ровите: "установата каде што се вработени". 

Во ставот 3 зборовите: "во која ќе укажува здрав-
ствени услуги како дополнителна дејност" се бришат. 

 
Член 5 

По членот 115-а се додава нов член 115-б, кој гласи: 
 

"Член 115 -б 
Здравствен работник вработен во јавна здравствена 

установа може да укажува здравствени услуги во друга 
јавна здравствена установа која е регистрирана за иста-
та дејност врз основа на склучен договор меѓу јавната 
здравствена установа во која е вработен и јавната 
здравствена установа во која ќе укажува здравствени 
услуги. " 

 
Член 6 

По  членот 135 се додаваат два  нови члена 135-а  и 
135-б, кои гласат: 

 
"Член 135-а 

За член на управен одбор не може да биде именува-
но лице кое, покрај во случаите утврдени со Законот за 
установите,  е вработено или поседува акции во правни 
лица кои вршат производство или промет со лекови, 
медицински помагала, односно медицинска опрема. 

 
Член 135-б 

 Член на управен одбор на јавна здравствена уста-
нова  може  да се разреши пред истекот на времето за 
кое е именуван: 

- на негово барање, 
- ако престанал основот врз кој  е именуван, 
- ако отсуствува од седниците на управниот одбор 

неоправдано најмалку два пати годишно, 
- ако се утврди дополнително дека има лично , пре-

ку трето лице или по која било основа, интереси кои 
можат да имаат какво било влијание на неговата неза-
висност и непристрасност и 

- ако работи спротивно на закон." 
 

Член 7 
Членот 137  се менува и гласи:  
"Работоводниот орган на јавната здравствена уста-

нова (во натамошниот текст: директор), се состои од 
две лица  кои се  подеднакво одговорни за работењето 
на јавната здравствена установа и за обврските што се 
преземаат во правниот промет. 

Едното лице кое се именува за директор треба да 
има завршено високо образование од областа на меди-
цинските или стоматолошките науки, најмалку пет го-
дини работно искуство во здравствена  установа и по-
ложен испит за директор согласно со овој закон. 

Другото лице кое се именува за директор треба да 
има завршено високо образование од областа на еко-
номските науки или јавно здравствениот менаџмент, 
најмалку три  години работно искуство од економијата, 
финансиите или менаџментот или од системот и орга-
низацијата на здравствената заштита и здравственото 
осигурување и положен испит за директор согласно со 
овој закон. 
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Кандидатите за директор покрај условите од ставо-
вите 2 и 3 на овој член треба да го исполнат и условот 
да понудат најквалитетна програма за работа на јавната 
здравствена установа. 

Испитот за директор од ставовите 2 и 3 на овој член 
се полага писмено пред  комисија формирана од мини-
стерот за здравство, составена од три члена од кои 
двајца се од Министерството за здравство и еден пред-
ложен од министерот за финансии. 

Директорот на другите здравствени установи се 
именува под услови и на начин утврден со општ акт на 
здравствената установа." 

 
Член 8 

По членот  137 се  додаваат  седум  нови  члена  
137-а, 137-б,  137-в, 137-г, 137-д, 137-ѓ  и 137-е,  кои 
гласат: 

 
"Член 137-а 

Директор на јавна здравствена установа се именува 
врз основа на јавен конкурс распишан од управниот 
одбор на јавната здравствена установа. 

Директорот на јавна здравствена установа, по пред-
лог на Здравствениот совет го именува, односно  разре-
шува министерот за здравство. 

Мандатот на директорот трае четири години. 
 

Член 137-б 
Актите и финансиските документи од надлежност 

на директорот ги потпишуваат двете лица. 
Ако актот или финансискиот документ од ставот 1 

на овој член е потпишан само од едното лице  се смета 
дека истиот не е потпишан. 

Ако актот или финансискиот документ не се потпи-
шани  од двете лица во рок од пет дена, управниот од-
бор на јавната здравствена установа донесува конечна  
одлука по истиот во наредните три дена.  

 
Член 137-в 

Подготовката на кандидатите за полагање на испит 
за директор ја врши Медицинскиот факултет при Уни-
верзитетот "Св. Кирил и Методиј"  - Скопје, при што 
ангажира и стручни лица од Министерството за здрав-
ство и Министерството за финансии. 

Трошоците за подготовка на кандидатот за дире-
ктор  за полагање на испит за директор и трошоците за 
полагање на испитот паѓаат на товар на кандидатот. 

Содржината на програмата и начинот на полагање-
то на испитот за директор, како и формата и содржина-
та на образецот на уверението ги пропишува министе-
рот за здравство, во согласност со министерот за фи-
нансии.  

 
Член 137-г 

Управниот одбор на јавната здравствена установа 
три месеца пред истекот на мандатот на постојниот ди-
ректор донесува одлука за распишување на јавен кон-
курс кој се објавува најмалку во два дневни весника, од 
кои во по еден од весниците што се издаваат на маке-
донски јазик и на весниците што се издаваат на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои збо-
руваат службен јазик различен од македонскиот јазик 
за именување на директор. 

Во објавениот јавен конкурс се утврдуваат услови-
те кои треба да ги исполнува кандидатот за директор, 
потребната документација и времетраењето на конкур-
сот. 

Пристигнатите документи ги прегледува тричлена 
комисија избрана од управниот одбор и во рок од осум 
дена по истекот на рокот по конкурсот целокупната до-
кументација ја доставува до министерот за здравство. 

Министерот за здравство во рок од 30 дена од денот 
на доставувањето на документацијата од ставот 3 на 
овој член донесува решение за именување на директор. 

Кандидатите кои не се избрани на конкурсот во рок 
од осум дена од денот на приемот на известувањето 
имаат право на жалба во однос на спроведената по-
стапка за именување на директор до  Второстепената 
комисија на Владата на Република Македонија надлеж-
на за решавање на прашањата од работен однос. 

Ако по распишаниот конкурс не се именува дире-
ктор, министерот за здравство во рок од пет дена име-
нува вршител на должноста директор до именување на 
директор по распишан конкурс, но не подолго од шест 
месеца. 

Член 137-д 
Јавната здравствена установа има стручен колегиум 

кој е стручен орган на установата. 
Стручниот колегиум ги предлага на директорот по-

требите за набавка на лекови, медицински помагала и 
друг потрошен материјал кои се потребни за вршење 
на здравствената дејност на јавната здравствена уста-
нова, согласно сo програмата за работа и врши и други 
работи утврдени со статутот на установата. 

 
Член 137-ѓ 

Директорот е должен на шест месеца да доставува 
извештај за работата до министерот за здравство. 

Во извештајот од ставот 1 на овој член директорот е 
должен особено да достави податоци за извршениот 
вид и обем на здравствени услуги и за финансиското 
работење на јавната здравствена установа. 

Ако од извештајот за работа се утврдат недостатоци 
и/или загуби во финансиското работење директорот е 
должен истите да ги отстрани во наредните шест месеца.  

Ако и по истекот на наредните шест месеца дире-
кторот не ги отстрани утврдените недостатоци и во тој 
период повторно има недостатоци и/или загуби во фи-
нансиското работење, министерот за здравство ќе го 
разреши директорот и ќе именува вршител на должно-
ста директор, до именување на директор по распишан 
конкурс, но не подолго од шест месеца. 

 
Член 137-е 

Директорот на јавна здравствена установа може да 
се разреши пред истекот на времето за кое е именуван: 

- на негово барање, 
- ако настане некоја од причините, поради кои спо-

ред прописите за работни односи му престанува работ-
ниот однос согласно со закон, 

- ако работи  и постапува спротивно на овој и друг 
закон, статут и актите на установата или неоправдано 
не ги спроведува одлуките на управниот одбор или по-
стапува во спротивност со нив, 

- ако со својата несовесна  и неправилна работа и 
предизвика штета  на здравствената установа или ако 
ги занемарува или не ги извршува обврските и поради 
тоа ќе настанат нарушувања во вршењето на дејноста 
на здравствената установа, 

- ако две полугодија по ред јавната здравствена уста-
нова ги заврши со загуба во финансиското работење, 

- ако го попречува остварувањето на правата и об-
врските на корисниците на здравствена заштита и 

- ако не доставува редовно на секој шест месеца из-
вештај за работа. 

Во случаите од ставот 1 алинеи 3 до 6 на овој член 
министерот за здравство, на предлог на Здравствениот 
совет, ќе ги разреши двете лица именувани за директор. 

Ако директорот биде разрешен согласно со ставот 1 
на овој член министерот за здравство ќе именува врши-
тел на должноста директор, до именување на директор 
по распишан конкурс, но не подолго од шест месеца. 

Разрешениот директор во рок од осум дена од де-
нот на приемот на решението има право на жалба во 
однос на спроведената постапка за разрешување до  
Второстепената комисија на Владата на Република Ма-
кедонија надлежна за решавање на прашањата од рабо-
тен однос." 
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Член 9 
Постојниот член 137-а станува член 137-ж. 
 

Член 10 
Во членот 140 став 1 зборовите: "и више образова-

ние" се заменуваат со запирка и зборовите: "више и ви-
соко стручно образование во траење од три години". 

 
Член 11 

Во членот 141 став 2 по зборовите: "за здравствени 
работници со виша-девет месеци, а со средна стручна 
подготовка-шест месеци" се бришат. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Приправничкиот стаж на здравствените работници 

со високо стручно образование  во траење од три годи-
ни трае десет месеца, за здравствените работници со 
вишо - девет месецa, а за средно образование - шест 
месецa." 

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 12 
Во членот 143 став 2  зборовите: "и више образова-

ние" се заменуваат со запирка и зборовите: "више и ви-
соко стручно образование во траење од три години". 

 
Член 13 

Во членот 144 став 1 зборовите: "и више образова-
ние" се заменуваат со запирка и зборовите: "више и ви-
соко стручно образование во траење од три години". 

 
Член 14 

Во членот 145 став 2 зборовите: "и више образова-
ние" се заменуваат со запирка и зборовите: "више и ви-
соко стручно образование во траење од три години". 

 
Член 15 

Во членот 153 по зборот "факултет" се додаваат 
зборовите: "под услови утврдени со овој закон". 

 
Член 16 

Во членот 153-ѕ став 2 по точката 6 се додава нова 
точка 6-а, која гласи: 

"6-а) врши дополнителна дејност во друга здрав-
ствена установа; ". 

Во ставот 4 по зборот "болниот" се додаваат зборо-
вите: "или ако по временото одземање на лиценцата за 
работа врз основа на ставот 2 алинеја 6-а од овој член 
повторно врши дополнителна дејност во друга здрав-
ствена установа". 

 
Член 17 

Во членот 160 став 2 зборот "истакнати" и зборови-
те: "научни и стручни" се бришат. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"За член на комисијата од ставот 2 на овој член се 

именува здравствен работник со високо образование од 
областа на медицината, односно стоматологијата и нај-
малку пет години специјалистичко работно искуство." 

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 18 
Во членот 171 став 1 по зборот "потребите" се дода-

ваат зборовите: "и услови  утврдени со закон". 
 

Член 19 
Во членот 179 став 1 зборот "обдукција" се замену-

ва со зборовите: "судско-медицинско вештачење од 
страна на лице кое врши здравствена дејност од обла-
ста на судско-медицинската струка (специјалист по 
судска медицина) ". 

Во ставот 2 зборот "Обдукцијата" се заменува со 
зборовите: "Патоанатомската обдукција". 

 
Член 20 

Во членот 180 ставот 1 се менува и гласи: 

"Телото на лицето кое умрело во здравствена уста-
нова подлежи на патоанатомска обдукција ако не е 
утврдена причината за смртта и ако лицето кое врши 
здравствена дејност не изрази сомневање за насилна 
смрт. " 

 
Член 21 

Насловот на Главата "XVI Казнени одредби" се ме-
нува и гласи: "XVI  Прекршочни санкции". 

 
Член 22 

Во членот 182 став 1  во воведната реченица зборо-
вите: "Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари, 
ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: 
"Глоба од 3.000  до 5.000 евра во денарска противвред-
ност, ќе се изрече за прекршок на". 

Точката 12-а се менува и гласи: 
"12-а) овозможи на здравствен работник кој не е вра-

ботен во здравствена установа да укажува здравствени 
услуги како дополнителна дејност (член 115-а); ". 

Во ставот 2 зборовите: "казни со парична казна од 
5.000 до 30.000 денари и" се заменуваат со зборовите: 
"изрече глоба од 300  до 650 евра во денарска против-
вредност и на". 

Во ставот 3 зборовите: "казни со парична казна од 
2.000 до 10.000 денари и" се заменуваат со зборовите: 
"изрече глоба од 100 до 200 евра во денарска против-
вредност и на". 

 
Член 23 

Во членот 183 став 1  во воведната реченица зборо-
вите: "Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари ќе 
се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: 
"Глоба од 1.500 до 3.200 евра во денарска противвред-
ност, ќе се изрече за прекршок на". 

Во ставот 2 зборовите: "казни со парична казна од 
5.000 до 30.000 денари и" се заменуваат со зборовите: 
"изрече глоба од 300 до 650 евра во денарска против-
вредност и на". 

Во ставот 3 зборовите: "казни со парична казна од 
2.000 до 10.000 денари и" се заменуваат со зборовите: 
"изрече глоба од 100 до 200 евра во денарска против-
вредност и на". 

 
Член 24 

Во членот 186 зборовите: "Со парична казна од 
2.000 до 10.000 денари ќе се казни за прекршок" се за-
менуваат со зборовите: "Глоба од 100 до 200 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на“. 

 
Член 25 

Во членот 190 став 1 во воведната реченица зборо-
вите: "Со парична казна од 2.000 до 10.000 денари ќе се 
казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба 
од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече за прекршок на". 

 
Член 26 

Во членот 191 зборовите: "Со парична казна од 
2.000 до 10.000 денари ќе се казни за прекршок" се за-
менуваат со зборовите: "Глоба од 100 до 200 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на". 

 
Член 27 

Во членот 191-а став 1 зборовите: "Со парична каз-
на од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекр-
шок" се заменуваат со зборовите: "Глоба од 4.500 до 
5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на". 

Во ставот 2 зборовите: "Со парична казна од 30.000 
до 50.000 денари ќе се казни и" се заменуваат со зборо-
вите: "Глоба од 500  до 800 евра во денарска против-
вредност ќе се изрече и на". 
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Член 28 
Во членот 192 став 1 во воведната реченица зборо-

вите: "Со парична казна од 3.000 денари ќе се казни" се 
заменуваат со зборовите: "Глоба од 65 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече", а по зборот "прекршо-
кот" се додава зборот "на". 

Во ставот 2 зборовите: "Паричните казни" се заме-
нуваат со зборот "Глобата", а зборот "ги" се заменува 
со зборот "ја". 

 
Член 29 

Од денот на влегувањето во сила на овој закон до 
30 јуни 2007 година за директор може да биде имену-
ван и кандидат кој нема положено испит за директор, 
но е  должен истиот да го положи во рок од шест месе-
ца од денот на именувањето. 

Ако лицето од ставот 1 на овој член не го положи 
испитот за директор во рок од шест месеца од денот на 
именувањето му престанува мандатот за директор. 

До именување на директор по распишан конкурс, 
министерот за здравство ќе именува вршител на долж-
носта директор за време од шест месеца. 

Мандатот на лицето именувано за директор по рас-
пишан конкурс согласно со ставот 3 на овој член трае 
до истекот на мандатот на лицето именувано по распи-
шан конкурс согласно со овој закон.  

 
Член 30 

Јавните здравствени установи се должни најдоцна 
во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила 
на овој закон да ги усогласат статутите со одредбите на 
овој закон. 

 
Член 31 

Министерот за здравство ќе ги донесе подзаконски-
те акти предвидени со овој закон најдоцна во рок од 
три месеца од денот на неговото влегување во сила. 

 
Член 32 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 

E LIGJIT PËR MBROJTJEN SHËNDETËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 38/91, 46/93, 55/95, 
10/2004, 84/2005, 111/2005 dhe 65/2006), në nenin 32 
paragrafi 1 pas pikës 3-a shtohet pika e re 3-b, si vijon: 

“3-b) masa dhe aktivitete për zbulimin, 
diagnostifikimin dhe shërimin e hershëm të kancerit në gji 
te gruaja;”. 

Në paragrafin 2 pas pikës 3-a shtohet pika e re 3-b, si 
vijon: 

“3-b) program për zbulimin, diagnostifikimin dhe 
shërimin e hershëm të kancerit në gji te gruaja;”. 

 
Neni 2 

Pas nenit 32-a shtohet nen i ri 32-gj, si vijon:  
 

Neni 32-gj 
Në Ministrinë e Shëndetësisë formohet Këshill 

shëndetësor, si trup këshillëdhënës i ministrit të 
Shëndetësisë, i përbërë prej nëntë anëtarësh. 

Për anëtar të Këshillit shëndetësor mund të emërohet 
person me arsim sipëror të kryer në lëmin e mjekësisë, 
stomatologjisë gjegjësisht farmacisë dhe me përvojë pune 
në lëmin e shëndetësisë, me ç’rast mbahet llogari për 
përfaqësimin adekuat dhe të drejtë të qytetarëve të të gjitha 
bashkësive. 

Fushëveprimi dhe mënyra e punës së Këshillit 
shëndetësor përcaktohet me rregullore pune. 

Ministri i Shëndetësisë, varësisht nga nevojat për 
studimin e ndonjë çështjeje të caktuar ose përgatitjes së 
ligjeve dhe akteve nënligjore nga fushëveprimi i punës së 
Ministrisë së Shëndetësisë, formon edhe trupa të tjerë 
këshillëdhënës të përhershëm apo të përkohshëm." 

 
Neni 3 

Në nenin 93 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të 
rinj 3 dhe 4 si vijojnë: 

"Leja për punë institucionit shëndetësor do t'i merret 
për një periudhë prej gjashtë muajsh edhe në rast se i 
mundëson punëtorit shëndetësor, i cili nuk është i punësuar 
në institucion të ofrojë shërbime shëndetësore si veprimtari 
plotësuese.    

Nëse Ministria e Shëndetësisë, me të drejtë 
mbikëqyrjeje vërteton se institucioni shëndetësor përsëri i 
ka mundësuar punëtorit shëndetësor, i cili nuk është i 
punësuar në institucionin të ofrojë shërbime shëndetësore 
si veprimtari plotësuese, leja për punë në institucionin 
shëndetësor do t'i merret për një periudhë prej një deri më 
pesë vjet." 

 
Neni 4 

Në nenin 115-a, paragrafi 1 fjalët: "institucioni ku është 
i punësuar ose në institucion tjetër shëndetësor i cili është i 
regjistruar për të njëjtën veprimtari" zëvendësohen me 
fjalët: "institucioni ku janë të punësuar".   

Në paragrafin 3 fjalët: "në të cilin do të ofrojë shërbime 
shëndetësore si veprimtari plotësuese" fshihen.   

 
Neni 5 

Pas nenit 115-a shtohet neni i ri 115-b si vijon: 
 

“Neni 115-b 
Punëtori shëndetësor i punësuar në institucion 

shëndetësor publik mund të ofrojë shërbime shëndetësore 
në institucion tjetër shëndetësor publik i cili është i 
regjistruar për të njëjtën veprimtari në bazë të marrëveshjes 
së lidhur ndërmjet institucionit shëndetësor publik në të 
cilin është i punësuar dhe institucionit shëndetësor publik 
në të cilin do të ofrojë shërbime shëndetësore." 

 
Neni 6 

Pas nenit 135 shtohen dy nene të reja 135-a dhe 135-b 
si vijojnë:  

“Neni 135-a 
Për anëtar të këshillit drejtues nuk mund të emërohet 

personi i cili, përveç në rastet e përcaktuara me Ligjin për 
institucionet, është i punësuar ose posedon aksione në persona 
juridikë, të cilët bëjnë prodhim ose qarkullim me barna, vegla 
ndihmëse mjekësore gjegjësisht pajisje mjekësore.     

 
Neni 135-b 

 Anëtari i këshillit drejtues të institucionit shëndetësor 
publik mund të shkarkohet para kalimit të kohës për të 
cilën është emëruar:  

- me kërkesën e tij, 
-  nëse pushon baza me të cilën është emëruar,   
- nëse mungon pa arsye nga mbledhjet e këshillit 

drejtues së paku dy herë në vit, 
- nëse vërtetohet në mënyrë plotësuese se ka interesa 

personale, nëpërmjet personit të tretë ose sipas çfarëdo 
qoftë baze interesash të cilat mund të kenë çfarëdo qoftë 
ndikimi në pavarësinë dhe paanshmërinë e tij, dhe  

- nëse punon në kundërshtim me ligjin." 
 

Neni 7 
Neni 137 ndryshon si vijon:  
"Organi udhëheqës i institucionit shëndetësor publik 

(në tekstin e mëtejmë: drejtor) përbëhet prej dy personash 
të cilët në mënyrë të barabartë janë përgjegjës për punën e 
institucionit shëndetësor publik dhe për obligimet që 
ndërmerren në qarkullimin juridik. 
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Njëri person i cili emërohet për drejtor duhet të ketë të 
kryer arsim sipëror nga lëmi i mjekësisë ose shkencave 
stomatologjike, së paku pesë vjet përvojë pune në 
institucion shëndetësor dhe provimin e dhënë për drejtor në 
pajtim me këtë ligj.  

Personi tjetër i cili emërohet për drejtor duhet të ketë të 
kryer arsim sipëror nga lëmi i shkencave ekonomike ose 
menaxhmenti shëndetësor publik, së paku tre vjet përvojë 
pune nga ekonomia, financat dhe menaxhmenti ose nga 
sistemi dhe organizimi i mbrojtjes shëndetësore dhe 
sigurimi social dhe provimin e dhënë për drejtor në pajtim 
me këtë Ligj.  

Kandidatët për drejtor përveç kushteve nga paragrafi 2 
dhe 3 të këtij neni duhet ta plotësojnë edhe kushtin që të 
ofrojë program më kualitativ për punën e institucionit 
shëndetësor publik.   

Provimi për drejtor prej paragrafit 2 dhe 3 të këtij neni 
jepet me shkrim para komisionit të formuar nga ministri i 
Shëndetësisë, i përbërë prej tre anëtarësh, prej të cilëve dy 
janë nga Ministria e Shëndetësisë dhe një i propozuar nga 
ministri i Financave. 

Drejtori i institucioneve tjera shëndetësore ndërrohet në 
kushte dhe në mënyrën e përcaktuar me aktin e 
përgjithshëm të institucionit shëndetësor.” 

  
Neni 8 

Pas nenit 137 shtohen shtatë nene të reja 137-a, 137-b, 
137-v, 137-g, 137-d, 137-gj dhe 137-e si vijojnë: 

 
“Neni 137-a 

Drejtor i institucionit shëndetësor publik emërohet në 
bazë të konkursit publik të shpallur nga Këshilli drejtues i 
institucionit shëndetësor publik. 

Drejtorin e institucionit shëndetësor publik, me 
propozim të Këshillit shëndetësor, e emëron gjegjësisht 
shkarkon ministri i Shëndetësisë. 

Mandati i drejtorit zgjat katër vjet.  
 

Neni 137-b 
Aktet dhe dokumentet financiare me kompetencë të 

drejtorit i nënshkruajnë të dy personat.   
 Nëse akti ose dokumenti financiar i paragrafit 1 të këtij 

neni është nënshkruar vetëm prej njërit person llogaritet se 
i njëjti nuk është nënshkruar. 

 Nëse akti ose dokumenti financiar nuk janë nënshkruar 
prej të dy personave në afat prej pesë ditësh, këshilli 
drejtues i institucionit shëndetësor publik merr vendim 
përfundimtar për të njëjtin në tri ditët e ardhshme.  

 
Neni 137-v 

Përgatitjen e kandidatëve për dhënien e provimit për 
drejtor e kryen Fakulteti i Mjekësisë pranë Universitetit 
"Shën Kirili dhe Metodij" - Shkup, me ç’rast angazhon 
persona profesionalë nga Ministria e Shëndetësisë dhe 
Ministria e Financave.   

Shpenzimet për përgatitjen e kandidatit për drejtor për 
dhënien e provimit bien në barrë të kandidatit.   

Përmbajtjen e programit dhe mënyrën e dhënies së 
provimit për drejtor, si dhe formën dhe përmbajtjen e 
formularit të certifikatës i përcakton ministri i 
Shëndetësisë, në pajtim me ministrin e Financave.   

 
Neni 137-g 

Këshilli drejtues i institucionit shëndetësor publik tre 
muaj para kalimit të mandatit të drejtorit ekzistues merr 
vendim për shpalljen e konkursit publik, i cili botohet së 
paku në dy gazeta të përditshme, prej të cilave në një nga 
gazetat që botohen në gjuhën maqedonishte dhe gazetat që 
botohen në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e 
qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga 
gjuha maqedonishte për emërimin e drejtorit.  

Në konkursin publik të shpallur përcaktohen kushtet të 
cilat duhet t'i plotësojë kandidati për drejtor, 
dokumentacioni i nevojshëm dhe kohëzgjatja e konkursit. 

Dokumentet e arritura i kontrollon komisioni tre 
anëtarësh i zgjedhur prej këshillit drejtues dhe në afat prej 
tetë ditësh pas mbarimit të afatit të konkursit tërë 
dokumentacionin ia dorëzon ministrit të Shëndetësisë.    

Ministri i Shëndetësisë në afat prej 30 ditësh prej ditës 
së dorëzimit të dokumentacionit nga paragrafi 3 të këtij 
neni merr aktvendim për emërimin e drejtorit.  

Kandidatët të cilët nuk janë zgjedhur në konkurs në afat 
prej tetë ditësh prej ditës së pranimit të njoftimit, kanë të 
drejtë ankese në lidhje me procedurën e zbatuar për 
emërimin e drejtorit në komisionin e shkallës së dytë të 
Qeverisë të Republikës së Maqedonisë kompetent për 
zgjidhjen e çështjeve nga marrëdhënia e punës.    

Nëse pas konkursit të shpallur nuk emërohet drejtori 
ministri i Shëndetësisë  në afat prej pesë ditësh emëron 
kryerës të detyrës drejtor deri në emërimin e drejtorit me 
shpallje të konkursit, por jo më gjatë se gjashtë muaj.  

 
Neni 137-d 

Institucioni shëndetësor publik ka kolegjium 
profesional i cili është organ profesional i institucionit. 

Kolegjiumi profesional ia propozon drejtorit nevojat 
për furnizimin me barna, vegla mjekësore dhe material 
tjetër konsumues të cilat janë të nevojshme për kryerjen e 
veprimtarisë shëndetësore të institucionit shëndetësor 
publik në pajtim me programin për punë dhe kryen edhe 
punë tjera të përcaktuara me statutin e institucionit.    

 
Neni 137-gj 

Drejtori është i obliguar që në gjashtë muaj të paraqesë 
raport për punën te ministri i Shëndetësisë. 

Në raportin prej paragrafit 1 të këtij neni drejtori është i 
obliguar që posaçërisht të paraqesë të dhëna për llojin dhe 
sasinë e shërbimeve të kryera shëndetësore edhe për punën 
financiare të institucionit shëndetësor publik. 

Nëse nga raporti për punë vërtetohen mangësi dhe/ose 
humbje në punën financiare, drejtori është i obliguar që të 
njëjtat t'i evitojë në gjashtë muajt e ardhshëm.   

 Nëse edhe pas kalimit të gjashtë muajve të ardhshëm 
drejtori nuk i eviton mangësitë e caktuara dhe në atë 
periudhë përsëri ka mangësi dhe/ose humbje në punën 
financiare, ministri i Shëndetësisë do ta shkarkojë drejtorin 
dhe do të emërojë kryerës të detyrës drejtor, deri në 
emërimin e drejtorit me shpallje të konkursit, por jo më 
gjatë se gjashtë muaj.    

 
Neni 137-e 

Drejtori i institucionit shëndetësor publik mund të 
shkarkohet para kalimit të kohës për të cilën është emëruar:  

- me kërkesën e tij, 
- nëse ndodh njëri prej shkaqeve, për të cilat sipas 

dispozitave për marrëdhënie pune i ndërpritet marrëdhënia 
e punës në pajtim me ligjin,  

- nëse punon dhe vepron në kundërshtim me këtë ligj 
dhe ligj tjetër, statutit dhe akteve të institucionit ose pa 
arsye nuk i zbaton vendimet e këshillit drejtues ose vepron 
në kundërshtim me ato,    

- nëse me punën e vet të pandërgjegjshme dhe të 
parregullt i shkakton dëm institucionit shëndetësor ose nuk 
i përfill apo nuk i kryen obligimet dhe për këtë shkak do të 
shkaktohen çrregullime në kryerjen e veprimtarisë së 
institucionit shëndetësor,   

- nëse dy gjysmëvjetorë me radhë institucioni 
shëndetësor publik i përfundon me humbje në punën 
financiare,      

- nëse e pengon realizimin e të drejtave dhe obligimeve 
të shfrytëzuesve të mbrojtjes shëndetësore, dhe  

- nëse në çdo gjashtë muaj nuk dorëzon rregullisht 
raport pune.  

Në rastet e paragrafit 1 alineja 3 deri më 6 të këtij neni 
ministri i Shëndetësisë, me propozim të Këshillit shëndetësor, 
do t'i shkarkojë të dy personat e emëruar për drejtor.   

 Nëse drejtori shkarkohet në pajtim me paragrafin 1 të 
këtij neni ministri i Shëndetësisë do të emërojë kryerës të 
detyrës drejtor, deri në emërimin e drejtorit me konkurs të 
shpallur, por jo më gjatë se gjashtë muaj.   
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Drejtori i shkarkuar në afat prej tetë ditësh prej ditës së 
pranimit të aktvendimit ka të drejtë ankese në lidhje me 
procedurën e zbatuar për shkarkim te komisioni i shkallës 
së dytë të Qeveris së Republikës së Maqedonisë kompetent 
për zgjidhjen e çështjeve për marrëdhënie pune. "   

 
Neni 9 

Neni ekzistues 137-d bëhet nen 137-zh. 
   

Neni 10 
Në nenin 140 paragrafi 1 fjalët: "dhe arsim të lartë" 

zëvendësohen me presje dhe fjalët: "arsim të lartë dhe 
sipëror profesional në kohëzgjatje prej tre vjetësh".  

 
Neni 11 

Në nenin 141 paragrafi 2 pas fjalëve: "për punëtorët 
shëndetësorë me arsimim të lartë - nëntë muaj, ndërsa me 
përgatitje të mesme profesionale-gjashtë muaj" fshihen.  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon: 
"Stazhi i praktikantit të punëtorëve shëndetësorë me 

arsimim sipëror profesional në kohëzgjatje prej tre vjetësh 
zgjat dhjetë muaj, për punëtorët shëndetësorë me arsimim të 
lartë - nëntë muaj, ndërsa për arsim të mesëm - gjashtë muaj." 

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.  
 

Neni 12 
Në nenin 143 paragrafi 2 fjalët: "dhe arsimim të lartë" 

zëvendësohen me presje dhe fjalët: "arsim të lartë dhe 
sipëror profesional në kohëzgjatje prej tre vjetësh".  

 
Neni 13 

Në nenin 144 paragrafi 1 fjalët: "dhe arsim të lartë" 
zëvendësohen me presje dhe fjalët "arsim të lartë dhe 
sipëror profesional në kohëzgjatje prej tre vjetësh".  

 
Neni 14 

Në nenin 145 paragrafi 2 fjalët: "dhe arsim të lartë" 
zëvendësohen me presje dhe fjalët: "arsim të lartë dhe 
sipëror profesional në kohëzgjatje prej tre vjetësh".  

 
Neni 15 

Në nenin 153 pas fjalës "fakultet" shtohen fjalët: "në 
kushte të përcaktuara me këtë ligj".  

 
Neni 16 

Në nenin 153-x paragrafi 2 pas pikës 6 shtohet pikë e re 
6-a si vijon: 

"6-a) kryen veprimtari plotësuese në institucion tjetër 
shëndetësor;".  

Në paragrafin 4 pas fjalës "i sëmuri" shtohen fjalët: 
"ose nëse pas marrjes së përkohshme të licencës për punë 
në bazë të paragrafit 2 alineja 6-a i këtij neni përsëri kryen 
veprimtari plotësuese në institucion tjetër shëndetësor".  

 
Neni 17 

Në nenin 160 paragrafi 2 fjala "të dalluar" dhe fjalët: 
"shkencor dhe profesional" fshihen.  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon: 
"Për anëtar të komisionit të paragrafit 2 të këtij neni 

emërohet punëtor shëndetësor me arsim sipëror nga sfera e 
mjekësisë gjegjësisht stomatologjisë dhe së paku pesë vjet 
përvojë pune të specializuar." 

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.  
 

Neni 18 
Në nenin 171 paragrafi 1 pas fjalës "nevojat" shtohen 

fjalët: "dhe kushte të përcaktuara me ligj".  
 

Neni 19 
Në nenin 179 paragrafi 1 fjala “obduksion” 

zëvendësohet me fjalët: “ekspertizë gjyqësore-mjekësore 
nga ana e personit i cili kryen veprimtari shëndetësore nga 
fusha e profesionit gjyqësor-mjekësor (specialist i 
mjekësisë gjyqësore)”. 

Në paragrafin 2 “Obduksionin” zëvendësohet me fjalët: 
“Obduksionin patoanatomik”. 

Neni 20 
Në nenin 180 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
“Trupi i njeriut i cili ka vdekur në institucionin 

shëndetësor i nënshtrohet obduksionit patoanatomik nëse 
nuk është konstatuar shkaku i vdekjes dhe nëse personi i 
cili kryen veprimtari shëndetësore nuk shpreh dyshim për 
vdekje me dhunë.” 

 
Neni 21 

Titulli i Kreut "XVI Dispozita ndëshkuese" ndryshon si 
vijon: "XVI Sanksione për kundërvajtje".   

 
Neni 22 

Në nenin 182 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "Me 
dënim me para prej 50 000 deri 150 000 denarë, do të 
dënohet për kundërvajtje" zëvendësohen me fjalët: "Gjobë 
prej 3000 deri më 5000 euro me kundërvlerë në denarë, do 
t’i kumtohet për kundërvajtje".   

Pika 12-a ndryshon si vijon: 
"12-a) t'i mundësojë punëtorit shëndetësor i cili nuk 

është i punësuar në institucionin shëndetësor të ofrojë 
shërbime shëndetësore si veprimtari plotësuese (neni 115-a); 

Në paragrafin 2 fjalët: "dënim me para prej 5000 deri 
30 000 denarë dhe" zëvendësohen me fjalët: "kumtojë 
gjobë prej 300 deri 650 euro me kundërvlerë në denarë 
edhe".  

Në paragrafin 3 fjalët: "dënime me para prej 2000 deri 
10 000 denarë dhe" zëvendësohen me fjalët: "kumtojë 
gjobë prej 100 deri 200 euro me kundërvlerë në denarë 
edhe".  

 
Neni 23 

Në nenin 183 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "Me 
dënim me para prej 50 000 deri 150 000 denarë do të 
dënohet për kundërvajtje" zëvendësohen me fjalët: "Gjobë 
prej 1500 deri 3200 euro me kundërvlerë në denarë, do t’i 
kumtohet për kundërvajtje". 

Në paragrafin 2 fjalët: "dënime me para prej 5000 deri 30 
000 denarë dhe" zëvendësohen me fjalët: "kumtojë gjobë prej 
300 deri 650 euro me kundërvlerë në denarë edhe" 

Në paragrafin 3 fjalët: "dënime me para prej 2000 deri 
10 000 denarë dhe" zëvendësohen me fjalët: "do t'i 
kumtohet gjobë prej 100 deri 200 euro me kundërvlerë në 
denarë edhe" 

 
Neni 24 

Në nenin 186 fjalët: "Me dënim me para prej 2000 deri 
10 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje" 
zëvendësohen me fjalët: "Gjobë prej 100 deri 200 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje". 

 
Neni 25 

Në nenin 190 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "Me 
dënim me para prej 2000 deri 10 000 denarë do të dënohet 
për kundërvajtje" zëvendësohen me fjalët: "Gjobë prej 100 
deri 200 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet 
për kundërvajtje". 

 
Neni 26 

Në nenin 191 fjalët: "Me dënim me para prej 2000 deri 
10 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje" 
zëvendësohen me fjalët: "Gjobë prej 100 deri 200 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje". 

 
Neni 27 

Në nenin 191-a paragrafi 1 fjalët: "Me dënim me para 
prej 200 000 deri 300 000 denarë do të dënohet për 
kundërvajtje" zëvendësohen me fjalët: "Gjobë prej 4500 
deri 5000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet 
për kundërvajtje". 

Në nenin 2 fjalët: "Me dënim me para prej 30 000 deri 
50 000 denarë do të dënohet dhe" zëvendësohen me fjalët: 
"Gjobë prej 500 deri 800 euro me kundërvlerë në denarë, 
do t'i kumtohet edhe". 
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Neni 28 
Në nenin 192 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "Me 

dënim me para prej 3000 deri 10 000 denarë do të dënohet" 
zëvendësohen me fjalët: Gjobë prej 65 euro me 
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet", ndërsa pas fjalës 
"kundërvajtje" shtohet fjala "t’i". 

Në paragrafin 2 fjalët: "Dënimet me para" 
zëvendësohen me fjalën "Gjobë", ndërsa fjala "i" 
zëvendësohet me fjalën "e". 

 
Neni 29 

Prej ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 30 
qershor 2007 për drejtor mund të emërohet edhe kandidati i 
cili nuk e ka dhënë provimin për drejtor, por është i 
obliguar që të njëjtin ta japë në afat prej gjashtë muajsh 
prej ditës së emërimit. 

 Nëse personi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e jep 
provimin për drejtor në afat prej gjashtë muajsh prej ditës 
së emërimit, i ndërpritet mandati për drejtor. 

Deri në emërimin e drejtorit me konkurs ministri i 
Shëndetësisë do të emërojë kryerës të detyrës drejtor me 
kohëzgjatje prej gjashtë muajsh.    

Mandati i personit të emëruar për drejtor me konkurs të 
shpallur në pajtim me paragrafin 3 të këtij neni zgjat deri 
në skadimin e mandatit të personit të emëruar me konkurs 
të shpallur në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 30 

Institucionet shëndetësore publike janë të detyruara që 
më së voni në afat prej tre muajsh prej ditës së hyrjes në 
fuqi të këtij ligji t'i harmonizojnë statutet me dispozitat e 
këtij ligji. 

 
Neni 31 

Ministri i Shëndetësisë do t'i miratojë aktet nënligjore 
të parapara me këtë ligj më së voni në afat prej tre muajsh 
prej ditës së hyrjes së tij në fuqi. 

 
Neni 32 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së shpalljes në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
40. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за политичките партии, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 јануари 2007 година. 
 

        Бр. 07-123/1                               Претседател 
10 јануари 2007 година          на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

 
Член 1 

Во Законот за политичките партии (“Службен вес-
ник на Република Македонија” број 76/2004), членот 11 
се менува и гласи: 

“(1) Политичка партија можат да основаат најмалку 
1.000 граѓани на Република Македонија кои имаат из-
бирачко право и кои го дале својот потпис за основање 
само на една политичка партија. 

(2) Член на политичка партија може да биде секој 
полнолетен и деловно способен граѓанин на Република 
Македонија кој ќе даде потпис за доброволно членство 
во политичката партија. 

(3) Политичката партија е должна пред истекот на 
секои четири години од денот на регистрацијата да до-
стави до основниот суд поединечно дадени потписи за-
верени пред нотар, со број на потписи потребни за ос-
новање на политичката партија. 

(4) Давањето на потписи од ставот (3) на овој член 
започнува 45 дена пред денот на истекот на рокот од 
последната регистрација на политичката партија. 

(5) По истекот на рокот од ставот (3) на овој член, 
во рок од осум дена основниот суд е должен да ја изве-
сти политичката партија да постапи согласно со рокот 
утврден во ставот (3) на овој член. 

(6) Политичката партија е должна во рок од осум 
дена од денот на добивањето на известувањето од ос-
новниот суд да постапи во согласност со ставот (3) на 
овој член. 

(7) Ако политичката партија не постапи во рокот 
утврден во ставот (6) од овој член, основниот суд по 
службена должност ќе донесе решение за бришење на 
политичката партија од судскиот регистар и по право-
силноста на решението за тоа ќе го извести Основниот 
суд Скопје II - Скопје заради бришење на политичката 
партија и од Единствениот судски регистар на поли-
тички партии. 

(8) Бришењето на политичката партија од судскиот 
регистар и од Единствениот судски регистар на поли-
тички партии се објавуваат во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” (и во најмалку две јавни гласила 
од кои едно е на службен  јазик различен од македон-
скиот, кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во 
Република Македонија), во рок од 15 дена од денот на 
бришењето на политичката партија од судскиот реги-
стар.” 

 
Член 2 

Во членот 13 став (1) првата реченица се менува и 
гласи: 

“(1) Потписите за основање на политичката партија 
се даваат на образец кој содржи:”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“(2) Потписите за основање на политичка партија се 

даваат пред службени лица на Министерството за 
правда според местото на живеење на основачот на по-
литичката партија.” 

 
Член 3 

Во членот 17 ставовите (1) и (2) се менуваат и гла-
сат: 

“(1) Политичките партии се запишуваат во регистар 
според нивното седиште што го води надлежниот осно-
вен суд (во натамошниот текст: судски регистар) . 

(2) Судски регистар на политички партии водат ос-
новните судови во Битола, Тетово, Скопје II - Скопје, 
Струмица и Штип за подрачјата на основните судови 
определени со Законот за судовите.” 

Во ставот (4) на крајот од реченицата точката се 
брише и се додаваат зборовите: “како и образецот за 
давање на потписи за основање и членување во поли-
тичка партија кои се објавуваат во “Службен весник на 
Република Македонија” и на веб страницата на Мини-
стерството за правда.” 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
“(5) Обрасците за давање потписи за основање на 

политичка партија и за членување во политичка парти-
ја, ги обезбедува основачот, односно политичката пар-
тија.” 
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Член 4 
По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи: 

 
“Член 17-а 

(1) Врз основа на податоците добиени од судовите 
од членот 17 став (1) на овој закон, Основниот суд 
Скопје II - Скопје води Единствен судски регистар на 
политички партии. 

(2) Во Единствениот судски регистар на политички-
те партии се запишуваат истите податоци што се запи-
шуваат во судскиот регистар.” 

 
Член 5 

Во членот 18 став (2) алинејата 3 се менува и гласи: 
“- образецот за давање потписи за основање на по-

литичка партија;”. 
 

Член 6 
Во членот 25 став (1) по зборот “Решението” се до-

даваат зборовите: “од членот 11 став (7) и решението”. 
Во ставот (2) по зборот “решението” се додаваат 

зборовите: “од членот 11 став (7) и решението”. 
 

Член 7 
Во членот 29 став (1) по алинејата 3 се додава нова 

алинеја 4, која гласи: 
“- кога органот утврден со статутот на политичката 

партија ќе донесе одлука за спојување со друга поли-
тичка партија;”. 

Алинеите 4 и 5 стануваат алинеи 5 и 6. 
 

Член 8 
Во членот 30 став (1) алинеја 1 зборот “или” и али-

нејата 2 се бришат. 
Во ставот (2) зборовите: “некој од основите” се за-

менуваат со зборот “основот”. 
 

Член 9 
Во називот на Главата IV. “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” 

зборот “КАЗНЕНИ” се заменува со зборот “ПРЕКР-
ШОЧНИ”.  

Член 10 
Во членот 40 став (1) воведната реченица се менува 

и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 800 до 4.800 евра во денар-

ска противвредност за прекршок, ќе се изрече на поли-
тичка партија:”. 

Во ставот (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 
2, која гласи: 

“- во определениот рок нема да поднесе до судот 
список на членови  согласно со членот 11 став (3) од 
овој закон;”. 

Алинеите 2 и 3 стануваат алинеи 3 и 4. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
“(2) Глоба во износ од 160 до 800 евра во денарска 

противвредност за прекршок, ќе се изрече и на одго-
ворното лице на политичката партија:”. 

 
Член 11 

Во членот 41 зборовите: “Со парична казна од 
10.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се за-
менуваат со зборовите: “Глоба во износ од 160 до 800 
евра во денарска противвредност за прекршок ќе се 
изрече на”. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 12 
Министерот за правда во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон ќе донесе Упатство 
за начинот и постапката за преземање на Судскиот ре-
гистар и предметите од Основниот суд Скопје I - Скоп-
је во Основниот суд Скопје II - Скопје и образецот од 
членот 1 став (3) и членот 2 став (1) на овој закон. 

Преземањето на Судскиот регистар и предметите 
од ставот (1) на овој член ќе се изврши во рок од 30 де-
на од денот на примената на овој закон. 

Политичките партии регистрирани до денот на при-
мената на овој закон, се должни во рок од 45 дена од 
денот на примената на овој закон да постапат согласно 
со членот 1 став (3) од овој закон. 

 
Член 13 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”, освен членот 3 од овој закон кој ќе се приме-
нува од 1 јануари 2007 година. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR PARTITË POLITIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për partitë politike (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 76/2004), neni 11 
ndryshon si vijon: 

“(1) Parti politike mund të themelojnë së paku 1000 
qytetarë të Republikës së Maqedonisë, të cilët kanë të 
drejtë zgjedhjeje dhe që kanë dhënë nënshkrimin e tyre për 
themelimin e vetëm të një partie politike.   

(2) Anëtar i partisë politike mund të jetë secili qytetar i 
moshës madhore dhe i aftë për punë i Republikës së 
Maqedonisë, i cili do të japë nënshkrim vullnetarisht për 
anëtarësim në partinë politike.    

(3) Partia politike është e obliguar që para mbarimit të çdo 
katër viteve prej ditës së regjistrimit t’ia dorëzojë gjykatës 
themelore nënshkrimet e dhëna veç e veç para notarit, me 
numrin e nënshkrimeve të nevojshme për themelimin e partisë 
politike në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni.  

(4) Dhënia e nënshkrimeve nga paragrafi (3) të këtij 
neni fillon 45 ditë para ditës së mbarimit të afatit të 
regjistrimit të fundit të partisë politike.  

(5) Pas mbarimit të afatit nga paragrafi (3) i këtij neni, 
në afat prej tetë ditësh gjykata themelore është e obliguar ta 
lajmërojë partinë politike që të veprojë në pajtim me afatin 
e përcaktuar në paragrafin (3) të këtij neni. 

(6) Partia politike është e obliguar që në afat prej tetë 
ditësh prej ditës së pranimit të lajmërimit nga gjykata 
themelore të veprojë në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni. 

(7) Nëse partia politike nuk vepron në afatin e caktuar 
në paragrafin (6) të këtij neni, gjykata themelore me detyrë 
zyrtare do të marrë aktvendim për fshirjen e partisë politike 
nga regjistri gjyqësor dhe pas plotfuqishmërisë së 
aktvendimit për këtë do ta lajmërojë Gjykatën Themelore 
Shkupi II – Shkup për shkak të fshirjes së partisë politike 
edhe nga Regjistri unik gjyqësor i partive politike. 

(8) Fshirja e partisë politike nga regjistri gjyqësor dhe 
nga Regjistri unik gjyqësor i partive politike shpallen në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” (dhe së 
paku në dy mjete informimi publik prej të cilave njëri është 
në gjuhën zyrtare të ndryshme nga maqedonishtja, të cilën 
e flasin së paku 20% të qytetarëve në Republikën e 
Maqedonisë), në afat prej 15 ditësh nga dita e fshirjes së 
partisë politike prej regjistrit gjyqësor.” 

 
Neni 2 

Në nenin 13 paragrafi (1) fjalia e parë ndryshon si 
vijon: 

“(1) Nënshkrimet për themelimin e partisë politike 
jepen në formular, i cili përmban:”. 

Paragrafi (2) ndryshon si vijon: 
“(2) Nënshkrimet për themelimin e partisë politike 

jepen para personave zyrtarë të Ministrisë së Drejtësisë 
sipas vendbanimit të themeluesit të partisë politike.”  

 
Neni 3 

 Në nenin 17 paragrafët (1) dhe (2) ndryshojnë, si 
vijojnë: 
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“(1) Partitë politike regjistrohen në regjistër sipas selisë 
së tyre të cilin e mban gjykata themelore kompetente (në 
tekstin e mëtutjeshëm: regjistri gjyqësor). 

(2) Regjistër gjyqësor të partive politike mbajnë 
gjykatat themelore në Manastir, Tetovë, Shkupi II – Shkup, 
Strumicë dhe Shtip për rajonet e gjykatave themelore të 
përcaktuara me Ligjin për gjykatat.”  

Në paragrafin (4) në fund të fjalisë pika fshihet dhe 
shtohen fjalët: “si dhe formularin për dhënien e nënshkrimeve 
për themelimin dhe anëtarësimin në parti politike të cilat 
shpallen në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” 
dhe në veb faqen e Ministrisë së Drejtësisë.” 

Pas paragrafit (4), shtohet paragrafi i ri (5), si vijon: 
“(5) Formularët për dhënien e nënshkrimeve për 

themelimin e partisë politike dhe për anëtarësimin në parti 
politike i siguron themeluesi, gjegjësisht partia politike.” 

 
Neni 4 

Pas nenit 17 shtohet neni i ri 17-a, si vijon: 
 

“Neni 17-a 
(1) Në bazë të të dhënave të marra nga gjykatat prej nenit 

17 paragrafi (1) i këtij ligji, Gjykata Themelore Shkupi II – 
Shkup mban Regjistër unik gjyqësor të partive politike. 

(2) Në Regjistrin unik gjyqësor të partive politike 
regjistrohen të dhënat e njëjta që regjistrohen në regjistrin 
gjyqësor.” 

 
Neni 5 

Në nenin 18 paragrafi (2) alineja 3 ndryshon si vijon: 
“ – formularin për dhënien e nënshkrimeve për 

themelimin e partisë politike;”. 
 

Neni 6 
Në nenin 25 paragrafi (1) pas fjalës ”Aktvendimin” 

shtohen fjalët: “prej nenit 11 paragrafi (7) dhe 
aktvendimin”. 

Në paragrafin (2) pas fjalës ”aktvendimin” shtohen 
fjalët: “prej nenit 11 paragrafi (7) dhe aktvendimin”. 

 
Neni 7 

Në nenin 29 paragrafi (1) pas alinesë 3, shtohet aline e 
re 4, si vijon: 

“- kur organi i përcaktuar me statutin e partisë politike 
do të marrë vendim për bashkim me parti tjetër politike;”. 

Alinetë 4 dhe 5 bëhen aline 5 dhe 6. 
 

Neni 8 
Në nenin 30 paragrafi (1) alineja 1 fjala “ose” dhe 

alineja 2, fshihen. 
Në paragrafin (2) fjalët: “ndonjë prej bazave” 

zëvendësohet me fjalën “bazën”. 
 

Neni 9 
Në titullin e Kreut IV. ”DISPOZITAT 

NDËSHKUESE”, fjala “NDËSHKUESE” zëvendësohet 
me fjalën “PËR KUNDËRVAJTJE”. 

 
Neni 10 

 Në nenin 40 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshon, si 
vijon: 

“(1) Gjobë në shumë prej 800 deri 4800 euro me 
kundërvlerë në denarë për kundërvajtje, do t’i kumtohet 
partisë politike:”.  

Në paragrafin (1) pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si 
vijon: 

“- në afatin e caktuar nuk do ta paraqesë listën e 
anëtarëve në gjyq në pajtim me nenin 11 paragrafi (3) të 
këtij ligji;”. 

Alinetë 2 dhe 3, bëhen aline 3 dhe 4. 
Paragrafi (2) ndryshon si vijon: 
“(2) Gjobë në shumë prej 160 deri 800 euro me 

kundërvlerë në denarë për kundërvajtje, do t’i kumtohet 
edhe personit përgjegjës të partisë politike:”.  

Neni 11 
Në nenin 41 fjalët: “Me dënim me para prej 10 000 deri 50 

000 denarë do të dënohet për kundërvajtje” zëvendësohen me 
fjalët: “Gjobë në shumë prej 160 deri 800 euro me 
kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i kumtohet”. 

 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 12 

Ministri i Drejtësisë në afat prej 30 ditësh nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të miratojë Udhëzim për 
mënyrën dhe procedurën për marrjen e Regjistrit gjyqësor 
dhe të lëndëve nga Gjykata Themelore Shkupi I – Shkup në 
Gjykatën Themelore Shkupi II – Shkup dhe formularin nga 
neni 1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (1) të këtij ligji. 

Marrja e Regjistrit gjyqësor dhe e lëndëve nga 
paragrafi (1) i këtij neni do të bëhet në afat prej 30 ditësh 
nga dita e zbatimit të këtij ligji.  

Partitë politike të regjistruara deri në ditën e zbatimit të 
këtij ligji, janë të obliguara që në afat prej 45 ditësh nga 
dita e zbatimit të këtij ligji, të veprojnë në pajtim me nenin 
1 paragrafi (3) të këtij ligji. 

 
Neni 13 

Ky Ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, përveç 
nenit 3 të këtij ligji i cili do të zbatohet nga 1 janari 2007. 

___________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
41. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИРГИСТАН 
 

I 
Г-ѓа Мелпомени Корнети, се поставува за вонреден 

и ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Република Киргистан, со седиште во Анкара. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
    Указ број 1                               Претседател 

11 јануари 2007 година         на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

42. 
Врз основа на член 45, став 2, алинеја 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04 
и 96/04), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.01.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
НАМЕНСКИТЕ ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТА-
НОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – ДОМОВИ ЗА  

СТАРИ ЛИЦА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

распределба на наменските дотации од Буџетот на РМ 
за 2007 година за јавните установи за социјална зашти-
та – домови за стари лица. 
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Член 2 
Согласно Буџетот на РМ за 2007 година во Раздел 

15020-Социјална заштита, програма А, потпрограма А2-
Пренос на надлежности на општините, на стапката 442 е 
предвидена наменска дотација за социјална заштита. 

 
Член 3 

Распределбата на наменските дотации се врши спо-
ред следните критериуми: 

- бројот на сместени лица, корисници на социјална 
услуга; 

- должината на период на греење во установата и 
- трошоци за тековно одржување на објектот на 

установата. 
 

Член 4 
Средствата за наменските дотации за јавните уста-

нови за социјална заштита-домови за стари лица, се на-
сочуваат во општините, односно  Градот Скопје, каде 
што е седиштето на установата, од Буџетот на Репуб-
лика Македонија преку Министерството за труд и со-
цијална политика, квартално или во динамика догово-
рена со Министерството за финансии. 

 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2007 година. 

 
        Бр. 19-6529/1               Претседател на Владата 
9 јануари 2007 година            на Република Македонија, 

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

43. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавното правобра-

нителство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/97), а во врска со одредбите на Одлуката за утврду-
вање критериуми за определување на бројот на заменици-
те на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот пра-
вобранител на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/97, 3/98, 86/2005 и 
61/2006), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 9 јануари 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА  

КОЧАНИ 
 
1. Се огласува именување заменик на јавниот пра-

вобранител на Република Македонија за подрачјето на 
Кочани. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 18 од Законот за јавното 
правобранителство (државјанин на Република Македо-
нија кој ги исполнува општите услови определени со 
закон за засновање работен однос во државен орган, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит и кој ужива углед за вршење на јавно-правобрани-
телската функција. Покрај наведените услови за заме-
ник на јавен правобранител лицето треба да биде 
истакнат правник и да има работно искуство со потвр-
дени резултати по положениот правосуден испит на 
правни работи над три години), пријавите со потребни-
те документи да ги поднесат до Владата на Република 
Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“ и во 
дневниот печат. 

 
        Бр. 33-114/1                Претседател на Владата 
9 јануари 2007 година           на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

44. 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за конце-

сии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/02) и член 86 од Законот за минерални суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ – МЕРМЕРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отпочнува постапка за доделува-

ње на концесии за експлоатација на минерални сурови-
ни – мермери од мариовско – прилепската мермерна 
серија, на кои не се извршени детални геолошки истра-
жувања, и тоа на локалитетите: 

- „Рамниште – Мелница“ – с. Витолиште, општина 
Прилеп; 

- „Скрка“ с. Вепрчани, општина Прилеп; 
- „Цуцулето“ – с. Вепрчани, општина Прилеп; 
- „Тумба“ – с. Беловодица, општина Прилеп; 
- „Гумниште“ – с. Витолиште, општина Прилеп; 
- „Голем раст“ – с. Бешиште, општина Прилеп; 
- „Мала Скрка“ – с. Бешиште, општина Прилеп; 
- „Краста“ – с. Дебреште, општина Прилеп. 
 

Член 2 
Концесиите на локалитетите од точка 1 од оваа од-

лука се доделуваат поодделно. 
 

Член 3 
Постапката за давање на концесии за експлоатација на 

минерални суровини – мермери на локалитетите од член 
1 од оваа одлука ќе биде организирана и спроведена како 
постапка за доделување на концесии со ограничен повик 
и истата ќе биде организирана како меѓународна. 

 
Член 4 

Целта на давањето на овие концесии за експлоата-
ција на минерални суровини е поттикнување на врабо-
тувањето и развој на Прилепско-Мариовски регион, ка-
ко и создавање на можности за нови инвестиции и зго-
лемување на извоз. 

 
Член 5 

Постапката за доделување на концесиите за локали-
тетите од член 1 на оваа одлука ја подготвува, органи-
зира и спроведува Комисијата која во рок од 30 дена, 
од денот на влегување во сила на оваа одлука ќе ја под-
готви тендерската документација. 

 
Член 6 

Концесии за експлоатација на минерални суровини 
– мермер на локалитетите од член 1 на оваа одлука се 
дава ако концесионерот: 

- ги изврши деталните геолошки истражувања сог-
ласно понудената програма за вршењето на деталните 
геолошки истражувања и достави изјава за рационална 
експлоатација на минералната суровина согласно про-
ектната, рударска документација; 

- даде изјава дека редовно ќе плаќа концесиски на-
доместок за експлоатација на минералната суровина 
што е предмет на концесија; 

- доставува и поднесува сметки и финансиски или 
други извештаи до концедентот; 

- објавува периодични и годишни сметки за работа-
та, како и други обврски што ќе се определат во конце-
сискиот договор. 

 
Член 7 

Рок за пријавување на интерес за учество во по-
стапката за доделување на концесиите од член 1 од 
оваа одлука е 30 дена од денот на објавувањето на јав-
ниот повик. 
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Член 8 
Комисијата во рок од 5 дена, по истекот на рокот за 

пријавување на интерес за учество во постапката за до-
делување на концесиите од член 1 од оваа одлука, ќе 
изготви ранг листа на лица кои пријавиле интерес, по-
канети да учествуваат во постапката за доставување на 
понуди како понудувачи. 

 
Член 9 

Рокот за подигнување на тендерската документаци-
ја е десет дена, од денот на известувањето за листата на 
лицата кои учествувале во постапката за доставување 
на понуди. 

 
Член 10 

Рокот за доставување на понуди изнесува 90 дена 
од денот на истекот на рокот за подигање на тендерска-
та документација. 

 
Член 11 

Комисијата ќе изврши вреднување на понудите во 
рок од пет дена, од денот на јавното отворање на пону-
дите. 

 
Член 12 

Рок за спроведување на постапката од член 3 на 
оваа одлука е 140 дена, од денот на влегување во сила 
на оваа одлука. 

 
Член 13 

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

  
Бр. 19-6702/1                Претседател на Владата 

9 јануари 2007 година           на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
45. 

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“–ПРОБИШТИП 
ЗА 2006 ГОДИНА, СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН И 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2006 ГОДИНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Програмата за работа на ЈП ХС „Злетовица“ – 
Пробиштип за 2006 година, со Финансиски план и Ин-
вестициона програма за 2006 година бр. 0302-633/3 од 
7.11.2006 година и 0202-820/3, усвоена од Управниот 
одбор на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-5667/1                Претседател на Владата 

19 декември 2006 година      на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
46. 

Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за 
јавни претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.01.2007 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 
2005 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБОТЕЊЕТО ЗА 2005 ГОДИНА НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната сметка и финансиските извештаи за 
2005 година и Годишниот извештај за работењето за 
2005 година на Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја бр. 02-2452/1 од 28.02.2006 година и бр. 02-7081/3 од 
29.05.2006 година, усвоени од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седниците одржани на 28.02. и 
29.05.2006 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-6766/1                Претседател на Владата 

9 јануари 2007 година         на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
47. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и чле-
новите 69, 70 и 71 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/04 
и 109/05), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ КОНСУЛТАНТСКИ 
ТИМ ПО ПАТ НА МЕЃУНАРОДЕН ОГРАНИЧЕН 
ПОВИК ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗ-
РАБОТКА НА СТУДИЈА СО МОДЕЛ И НАЧИН 
НА ТРАНСФОРМАЦИЈА СО ПРИВАТИЗАЦИЈА 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИ-
СУВАЊЕ  СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за ангажирање консултантски тим по 

пат на меѓународен ограничен повик за консултантски 
услуги за изработка на студија со модел и начин на 
трансформација со приватизација на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 129/06), во точката 3 зборовите: „Мини-
стерството за транспорт и врски“ се заменуваат со збо-
ровите: „Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија“. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„При определувањето на членови на жири комиси-

јата, како надворешни членови се избираат и лица од 
Министерството за транспорт и врски“. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 19-6570/1-06              Претседател на Владата 
9 јануари 2007 година        на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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48. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.12.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО 
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИТЕ 
АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ОД ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ  

1. Од должноста членови на Националното коорди-
нативно тело за имплементација на националните ак-
циони планови од Декадата на Ромите се разрешуваат: 

- Сузана Велковска, 
- Дрита Мамути, 
- Драгана Ќурчиоска. 
2. За членови на Националното координативно тело 

за имплементација на националните акциони планови 
од Декадата на Ромите се именуваат: 

- Мирдита Салиу, заменик на раководителот на На-
ционалното координативно тело за имплементација на 
националните акциони планови од Декадата на Ромите, 

- Владо Аврамовски, од Министерството за труд и 
социјална политика, 

- Анифа Демирова, од Министерството за образова-
ние и наука, 

- Емина Шемо, од Министерството за култура, 
- Африм Абдулаи, од НВО, 
- Александра Симоновиќ, од НВО, 
- Џемила Умер, од НВО, 
- Дилбера Камберовска, од НВО, 
- Аднан Мемет, од НВО, 
- Елвис Бајрам, од НВО. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 19-6297/1                Претседател на Владата 

12 декември 2006 година      на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
49. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.01.2007 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБО-
ТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03 и 51/06), 
по членот 126, се додава нов член 126-а, кој гласи:  

„Член 126-а 
Комисијата за решавање во управна постапка во 

втор степен од областа на денационализацијата и Ко-
мисијата за решавање во управна постапка во втор сте-
пен од областа на премер, катастар и запишување на 
правата на недвижности до 31.12.2007 година ќе рабо-
тат во состав: претседател и негов заменик и 24 члено-
ви и нивни заменици.“  

Член 2 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
 Бр. 19-1/1                           Претседател на Владата 

9 јануари 2007 година           на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

50. 
Врз основа на член 29 од Законот за банките 

(„Службен весник на РМ“ бр. 63/2000, 37/2002, 51/2003 
и 85/2003) и член 64 став 1 точки 9 и 22 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006), Советот на Народна банка на Ре-
публика Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  
НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа Одлука се пропишува методологијата за 

утврдување на стапката на адекватност на капиталот на 
банката и на нејзините елементи. 

2. Стапката на адекватност на капиталот се пресме-
тува како однос помеѓу гарантниот капитал на банката 
утврден согласно со глава II од оваа Одлука и активата 
пондерирана според ризикот утврдена согласно со гла-
ва IV од оваа Одлука. 

3. Банката е должна постојано да одржува стапка на 
адекватност на капиталот, која не може да биде пони-
ска од 8%. 

Народна банка на Република Македонија (во пона-
тамошниот текст: НБРМ) може да пропише повисок 
процент од 8% доколку тоа е потребно поради приро-
дата, видот и обемот на активностите кои ги извршува 
банката и ризиците на коишто е изложена како резул-
тат на тие активности.  

4. Банката е должна да обезбеди адекватно ниво на 
гарантен капитал во зависност од видот и обемот на 
финансиските активности и висината на ризиците кои 
произлегуваат од извршувањето на тие активности. 

Делот од гарантниот капитал потребен за покрива-
ње одреден ризик не може истовремено да се користи 
за покривање други ризици. 

5. Во случаите кога банката е матичен субјект за кој 
важи обврската за изработка на консолидирани финан-
сиски извештаи за банкарската група согласно со Од-
луката за консолидирана супервизија, банката е должна 
да ја утврдува адекватноста на капиталот на индивиду-
ална и на консолидирана основа.  

 
II. УТВРДУВАЊЕ НА ГАРАНТНИОТ КАПИТАЛ 
 
6. Гарантниот капитал, во смисла на оваа Одлука, е 

изведена категорија капитал која е во функција на 
пресметка на стапката на адекватност на капиталот и 
на други прудентни лимити.  

7. Гарантниот капитал на банката претставува збир 
на основниот капитал, дополнителниот капитал I и до-
полнителниот капитал II, утврдени согласно со делови-
те 1, 2 и 3 од оваа глава, намален за одбитните ставки 
пропишани во делот 4 од оваа глава. 

 
1. Основен капитал  

8. Основниот капитал, во смисла на оваа Одлука, 
треба да ги исполнува следните услови: 

a) да е безусловно неповратен; 
б) да е во целост и веднаш на располагање за покри-

вање на загубите на банката за време на работењето на 
банката; 

в) да е во целост и неограничено расположлив за 
покривање на загубата и на обврските на банката спре-
ма нејзините доверители во случај на стечај, односно 
ликвидација на банката. 

9. Во основниот капитал на банката се вклучуваат 
следните позиции: 
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а) Книговодствена вредност на запишаните и упла-
тените обични и приоритетни акции, премија од прода-
дените акции, како и непосредно уплатените средства 
(за штедилниците кои не се основани како акционерски 
друштва). Во оваа позиција не се вклучуваат кумула-
тивните приоритетни акции. 

Премијата од продадените акции претставува раз-
лика меѓу продажната и номиналната вредност на ак-
циите. Доколку продажната вредност на акциите е по-
ниска од нивната номинална вредност, се добива нега-
тивна премија од продадени акции. Книговодствената 
вредност на тие акции се намалува за износот на нега-
тивната премија. Доколку продажната вредност на ак-
циите е повисока од нивната номинална вредност, се 
добива позитивна премија од продадени акции. Книго-
водствената вредност на тие акции се зголемува за из-
носот на позитивната премија; 

б) Резерви на банката издвоени од оданочената до-
бивка, кои служат за покривање на загубите што произ-
легуваат од ризиците со кои се соочува банката во сво-
ето работење; 

в) Задржана нераспоредена добивка која не е опто-
варена со какви било идни обврски, која е искажана во 
билансот на состојба и потврдена со Одлука на Собра-
нието на акционери на банката. Одлуката треба да со-
држи одредба која предвидува задржаната добивка да 
не биде расположлива за исплата на дивиденда на ак-
ционерите во иднина; 

г) Тековна добивка дисконтирана за 50%, доколку 
износот на тековната добивка на одреден пресечен да-
тум е потврден од овластен ревизор. По исклучок, до-
бивката по оданочување на крајот на годината може да 
се вклучи во основниот капитал во целост доколку е 
потврдена од овластен ревизор и доколку Собранието 
на акционери на банката донесе одлука која содржи 
одредба која предвидува таа добивка да не биде распо-
ложлива за исплата на дивиденда на акционерите и да 
биде вклучена во капиталот на банката. 

10. Основниот капитал се намалува за следните по-
зиции: 

a) Износ на непокриена загуба на банката од прет-
ходните години; 

б) Износ на тековната загуба; 
в) Разлика меѓу висината на потребната посебна ре-

зерва за потенцијални загуби согласно со извршената 
класификација и издвоената посебна резерва на банката; 

г) Износ на лиценци, патенти, гудвил и други за-
штитни знаци; 

д) Износ на откупени сопствени акции. 
 

2. Дополнителен капитал I и II 
 
11. Во дополнителниот капитал I се вклучуваат 

следните позиции: 
a) Книговодствена вредност на запишаните и упла-

тените кумулативни приоритетни акции и премијата од 
продадените кумулативни приоритетни акции, намале-
на за износот на откупените сопствени кумулативни 
приоритетни акции;  

б) Ревалоризациски резерви по основ на ревалори-
зација на основните средства; 

в) Хибридни капитални инструменти, дефинирани 
во точка 12 од оваа Одлука; 

г) Субординирани инструменти, дефинирани во 
точка 13 од оваа Одлука во износ до 50% од основниот 
капитал на банката. 

12. Хибридни капитални инструменти кои се вклучу-
ваат во дополнителниот капитал I претставуваат финан-
сиски инструменти кои содржат карактеристики на об-
врски и капитал и кои ги исполнуваат следните услови: 

- да се во паричен облик, односно да се настанати 
со паричен прилив во банката; 

- рокот на нивното достасување не е однапред опре-
делен; 

- не се покриени со друг вид обезбедување од стра-
на на банката (банката дополнително не ги покрила со 
гаранција, хипотека или друг вид обезбедување); 

- да бидат евидентирани на посебна сметка во кни-
говодствената евиденција на банката; 

- да содржат клаузула за субординација, односно 
клаузула според која во случај на стечај или на ликви-
дација на банката овие обврски ќе бидат исплатени 
пред измирување на обврските спрема акционерите на 
банката, но по измирување на обврските спрема оста-
натите доверители, вклучувајќи ги и обврските по ос-
нов на субординирани инструменти; 

- банката неограничено да располага со овие ин-
струменти за покривање на загубите во текот на редов-
ното работење, како и во случај на стечај или ликвида-
ција; 

- да не можат да бидат исплатени од страна на бан-
ката, ако за тоа не се добие претходна согласност од 
НБРМ. НБРМ нема да издаде согласност за исплата на 
обврската по основ на овој инструмент во период од 
пет години и еден ден од датумот на уплатата, како ни 
во случај кога НБРМ ќе констатира дека повлекување-
то на средствата по основ на овој инструмент може да 
ја загрози солвентноста на банката; 

- договорот за хибриден капитален инструмент да 
содржи клаузула за одложено плаќање на каматата или 
на дивидендата по основ на хибридниот капитален ин-
струмент, во случај кога во даден период банката не 
работи со позитивен финансиски резултат или кога 
стапката на адекватност на капиталот се намалила под 
минималното ниво пропишано од страна на НБРМ зго-
лемено за 4 процентни поени;  

- да не се користат како обезбедување на побарува-
ња и потенцијални обврски на банката; и 

- договорот за хибриден капитален инструмент да 
содржи клаузула за конверзија на хибридниот капита-
лен инструмент во обични или некумулативни приори-
тетни акции, доколку стапката на адекватност на капи-
талот се намали под минималното ниво пропишано од 
НБРМ. 

13. Субординирани инструменти кои се вклучуваат 
во дополнителниот капитал I се финансиски инстру-
менти на банката, кои без оглед на формата треба да ги 
исполнуваат следните услови: 

- да се во паричен облик, односно да се настанати 
со паричен прилив во банката; 

- да не се покриени со друг вид обезбедување од 
страна на банката (банката дополнително не ги покри-
ла со гаранција, хипотека или друг вид обезбедување); 

- да содржат клаузула за субординација, односно 
клаузула според која во случај на стечај или на ликви-
дација на банката, овие обврски ќе бидат исплатени 
пред измирување на обврските спрема акционерите на 
банката и носителите на хибридни капитални инстру-
менти, но по измирување на обврските спрема остана-
тите доверители; 

- да имаат фиксен рок на достасување подолг од пет 
години и еден ден од датумот на настанатиот прилив 
на парични средства во банката по основ на овие обвр-
ски. При пресметката на гарантниот капитал на банка-
та во текот на последните пет години од достасувањето 
на обврската, износот на субординираниот инструмент 
се дисконтира за 20% секоја година. Годината во која 
достасува субординираниот инструмент за исплата не 
се вклучува во пресметката на гарантниот капитал; 

- да не можат да бидат исплатени од страна на бан-
ката пред рокот на нивното достасување, без претходна 
согласност на НБРМ;  

- да не се користат како обезбедување на побарува-
ња и потенцијални обврски на банката; и 

- да се користат за покривање на загубите во случај 
на отворање стечајна или ликвидациона постапка, ме-
ѓутоа не и за покривање на загубите од редовното ра-
ботење на банката. 
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НБРМ ќе ја издаде согласноста од став 1 алинеја 5 
од оваа точка доколку се исполнети следните услови: 

- исплатата на субординираниот инструмент да не 
ја загрозува солвентноста на банката или да не предиз-
викува значително намалување на адекватноста на ка-
питалот; или 

- банката да обезбеди соодветен износ на основен 
или дополнителен капитал I со ист или подобар квали-
тет со кој во целост ќе се замени износот на исплатени-
от субординиран инструмент.  

14. Дополнителниот капитал II на банката се состои 
од субординирани инструменти, кои без оглед на фор-
мата, покрај условите од точка 13 став 1 алинеи 1, 2, 3, 
6 и 7, треба да ги исполнуваат и следните услови:  

- да имаат фиксен рок на достасување подолг од две 
години и еден ден од датумот на настанатиот прилив 
на парични средства во банката;  

- да не можат да бидат исплатени од страна на бан-
ката пред рокот на нивното достасување; и 

- да содржат клаузула според која ниту каматата, 
ниту главницата не можат да се исплатат, дури ни на 
рокот на достасување, доколку таквото плаќање доведе 
до намалување на стапката на адекватност на капита-
лот под минималното ниво пропишано од НБРМ.  

15. Пред да се вклучат хибридните капитални ин-
струменти од точка 12 и субординираните инструменти 
од точките 13 и 14 од оваа Одлука во пресметката на га-
рантниот капитал, банката е должна да ја извести НБРМ 
за условите под кои се настанати хибридните капитални 
инструменти и субординираните инструменти, преку 
презентирање на договорот и другата документација. 

Документацијата од став 1 од оваа точка која се од-
несува на хибридните капитални инструменти од точка 
12 и субординираните инструменти од точките 13 и 14 
од оваа Одлука треба да ги содржи сите наведени усло-
ви, вклучително и одредба според која хибридните ка-
питални инструменти и субординираните инструменти 
немаат третман на депозит и не се предмет на осигуру-
вање од страна на Фондот за осигурување на депозити. 

 
3. Ограничувања во пресметката на гарантниот  

капитал 
 
16. Износот на основниот капитал мора да биде нај-

малку 50% од износот на гарантниот капитал пресме-
тан пред да се намали за одбитните ставки од точка 19 
од оваа Одлука, односно збирот на дополнителниот ка-
питал I и II не смее да биде поголем од износот на ос-
новниот капитал на банката.  

17. При пресметката на износот на гарантниот ка-
питал, прво се пресметува капиталот потребен за по-
кривање на кредитниот ризик и ризикот на девизниот 
курс, дефиниран согласно со глава V и глава VI од оваа 
Одлука, а потоа се утврдува износот на капиталот по-
требен за покривање на пазарните ризици, дефиниран 
согласно со глава VII од оваа Одлука. 

18. Износот на основниот капитал и дополнителниот 
капитал I може да се користи за покривање на кредитниот 
ризик, пазарните ризици и ризикот на девизниот курс, 
согласно со ограничувањата предвидени во овој дел. 

Износот на дополнителниот капитал II се користи 
само за покривање на пазарните ризици. Дополнител-
ниот капитал II не смее да биде поголем од 250% од 
евентуалниот вишок на основен капитал кој не се кори-
сти за покривање на кредитниот ризик и ризикот на де-
визниот курс. Односно, најмалку 28,5% од капиталот 
потребен за покривање на пазарните ризици мора да 
бидат обезбедени од основниот капитал на банката.  

 
4. Одбитни ставки од гарантниот капитал 

 
19. Збирот на основниот капитал и дополнителниот 

капитал I и II утврдени согласно со деловите 1, 2 и 3 од 
оваа глава се намалува за: 

a) капиталните вложувања на банката, субордини-
раните инструменти и другите вложувања во други 
банки или други финансиски институции каде банката 
поседува над 10% од капиталот на тие институции, ка-
ко и вложувањата во овие субјекти кои од нивна страна 
се вклучуваат во пресметката на нивната стапка на аде-
кватноста на капиталот; 

б) агрегатниот износ на капиталните вложувања на 
банката, субординираните инструменти и другите вло-
жувања во други банки и други финансиски институ-
ции, освен вложувањата во субјектите од потточка а), 
кој надминува 10% од износот на гарантниот капитал 
на банката пресметан пред да се намали за одбитните 
ставки од оваа точка. 

Вложувањата од став 1 од оваа точка, кои се дел од 
портфолиото за тргување, банката не ги вклучува во 
пресметката на капиталот потребен за покривање на 
пазарните ризици, утврден согласно со глава VII од 
оваа Одлука, но ги вклучува при утврдување на учес-
твото на позициите во портфолиото за тргување во 
вкупните активности на банката (точка 29 од оваа Од-
лука). 

 
III. ПОРТФОЛИО ЗА ТРГУВАЊЕ (TRADING BOOK) 
И ПОРТФОЛИО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ 

(BANKING BOOK) 
 
20. При утврдување на потребниот капитал за по-

кривање на кредитниот ризик, ризикот на девизниот 
курс и пазарните ризици, банката е должна да ги распо-
реди активностите во портфолио за тргување и во пор-
тфолио на банкарски активности.  

21. Во смисла на оваа Одлука, активности кои се 
распоредуваат во  портфолиото за тргување се позиции 
во финансиски инструменти и стоки кои се држат зара-
ди тргување, или позиции заради заштита на вредноста 
(hedging) на другите елементи од портфолиото за тргу-
вање. Овие позиции се чуваат за да се оствари приход 
од нивна продажба на краток рок и/или да се оствари 
приход како резултат на настанатите или очекуваните 
краткорочни промени во цените на пазарот.  

За адекватно распоредување на позициите во фи-
нансиските инструменти и стоките во портфолиото за 
тргување, целта за нивното стекнување, односно за 
склучувањето на договорот поврзан со финансискиот 
инструмент или стоката, мора да биде позната пред 
стекнувањето, односно пред склучувањето на догово-
рот. 

За да можат да се вклучат во портфолиото за тргу-
вање, позициите во финансиски инструменти и стоки 
мора да бидат ослободени од какви било рестриктивни 
одредби со кои се органичува можноста со нив слобод-
но да се тргува или да се заштитува нивната вредност. 

22. Позиции кои согласно со оваа глава се распоре-
дуваат во портфолиото за тргување се: 

а) финансиски инструменти: 
- сопственички хартии од вредност; 
- должнички инструменти; 
- финансиски деривативи (фјучерс и форвард-дого-

вори, опции, своп-договори и сл.). 
б) изложеност која произлегува од ризикот од по-

рамнување/испорака и ризикот од другата договорна 
страна по финансиски инструменти и стоки кои се дел 
од портфолиото за тргување; 

в) репо-договори и договори за давање хартии од 
вредност или стока кои се дел од портфолиото за тргу-
вање на заем на друга договорна страна; 

г) договори за зајмување хартии од вредност или 
стоки од друга договорна страна кои ги исполнуваат 
условите за вклучување во портфолиото за тргување; 

д) провизии, надоместоци, камати, дивиденди и 
маргини по основ на финансиските деривативи со кои 
се тргува на берза, кои се директно поврзани со пози-
ции вклучени во портфолиото за тргување; 
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ѓ) изложеност по основ на договор за гарантирање 
и/или пласман на емисија на хартии од вредност. 

23. Во смисла на оваа Одлука, под репо-договор се 
подразбира договор за промптна продажба/купување 
на хартии од вредност или стока, со обврска на прода-
вачот/купувачот за повторен откуп/продажба на истите 
или на слични хартии од вредност или стока на некој 
иден датум по однапред утврдена цена, при што мора 
да бидат исполнети следните услови: 

- банката или другата договорна страна се должни 
да го пренесат правото на сопственост на хартии од 
вредност или стоката; 

- согласно со договорот, банката не смее во исто 
време да ги пренесе или да ги заложи хартиите од вред-
ност или стоката на или кај трети лица, со обврска за 
нивен откуп или замена за исти или слични хартии од 
вредност или стока. 

Во смисла на оваа Одлука, под договор за давање 
хартии од вредност или стока на заем на друга дого-
ворна страна и договор за зајмување хартии од вред-
ност или стока од друга договорна страна се подразби-
ра договор со кој банката или нејзината договорна 
страна ги пренесуваат хартиите од вредност или стока-
та во замена за соодветно обезбедување, со обврска до-
говорната страна што ги зела на заем хартиите од вред-
ност или стоката да ги врати истите или слични хартии 
од вредност или стока на некој иден датум или кога тоа 
од неа ќе го побара договорната страна што ги дала на 
заем. 

Банката може да ја вклучи изложеноста, која произ-
легува од репо-договорите, во портфолиото за тргува-
ње, во кои таа купува хартии од вредност или стока 
(reverse repo) и договорите за зајмување хартии од 
вредност или стока од друга договорна страна, во пор-
тфолиото за тргување доколку се исполнети следните 
услови: 

- изложеноста се вреднува на дневна основа, сог-
ласно со пазарната вредност; 

- вредноста на обезбедувањето се усогласува за се-
која промена во вредноста на хартијата од вредност 
или стоката која е предмет на договорот; 

- согласно со договорот, побарувањата на банката 
можат автоматски  и веднаш да се компензираат со по-
барувањата на договорната страна, доколку договорна-
та страна не ги исполни своите обврски; 

- договорната страна е домашна банка, странска 
банка со кредитен рејтинг од најмалку А- (согласно со 
рејтингот на Standard & Poor’s,) или од најмалку А3 
(согласно со рејтингот на Moody’s), берза или клирин-
шка куќа; 

- одредбите од договорот јасно ја изразуваат наме-
рата на двете договорни страни за склучување ваков 
вид договори. 

Банката е должна веднаш да ја извести НБРМ за се-
кое неисполнување на обврските на другата договорна 
страна врз основа на договорите од став 1 и 2 од оваа 
точка. 

24. Банката е должна да ги вреднува сите инстру-
менти од портфолиото за тргување на дневна основа 
според нивната пазарна вредност. Во случај на отсус-
тво на пазарни цени за одредени инструменти, банката 
може да применува други методи за одредување на 
вредноста (пр. утврдување на нето сегашна вредност со 
дисконтирање на идните парични приливи по основ на 
инструментот, пазарна вредност на слични инструмен-
ти), по претходна согласност од НБРМ. 

25. Се што не се вклучува во портфолиото за тргу-
вање е дел од портфолиото на банкарски активности. 

26. Банката ги распоредува позициите кои се вклу-
чуваат во портфолиото за тргување и во портфолиото 
на банкарски активности по пат на користење обје-
ктивни критериуми согласно со меѓународните стан-
дарди. Банката е должна да ги применува овие крите-
риуми на конзистентна основа.  

Банката е должна да воспостави и да применува 
адекватни пишани политики за распоредување одреде-
на позиција во портфолиото за тргување или во пор-
тфолиото на банкарски активности. Претпоставките за 
распоредување на одредена позиција во портфолиото 
за тргување или во портфолиото на банкарски активно-
сти треба да бидат адекватно документирани. 

Банката е должна да ги усвои политиките од став 2 
од оваа точка и да ги достави до НБРМ пред почетокот 
на примената на оваа Одлука. 

27. Банката е должна да располага со адекватно ни-
во на капитал потребно за покривање на: 

- кредитниот ризик кој произлегува од портфолиото 
на банкарски активности; 

- ризикот на девизниот курс и ризикот од промени 
во цените на стоките кои произлегуваат од портфолио-
то на банкарски активности и од портфолиото за тргу-
вање; и 

- други пазарни ризици кои произлегуваат од пор-
тфолиото за тргување. 

28. По исклучок на точка 27, банката не е должна 
да утврдува и да располага со капитал потребен за по-
кривање на ризикот на девизен курс, доколку износот 
на агрегатната девизна позиција, утврден согласно со 
глава VI од оваа Одлука, не е поголем од 2% од гарант-
ниот капитал на банката. 

29. По исклучок на точка 27, банката не е должна 
да утврдува и да располага со капитал потребен за по-
кривање на пазарни ризици доколку: 

- износот на позициите во портфолиото за тргување 
вообичаено не е поголем од 5% од вкупните активно-
сти на банката и истовремено не надминува 915 милио-
ни денари; и 

- износот на позициите во портфолиото за тргување 
никогаш не надминува 6% од вкупните активности на 
банката и истовремено не надминува 1.220 милиони 
денари. 

Вкупните активности на банката се пресметуваат ка-
ко збир на билансните и ризичните вонбилансни ставки. 
Ризичните вонбилансни ставки се утврдуваат согласно 
со Одлуката за утврдување на методологијата за класи-
фикација на активните билансни и вонбилансни позиции 
на банките според степенот на нивната ризичност, освен 
вредноста на должничките инструменти, сопственички-
те хартии од вредност и финансиските деривативи, која 
се утврдува согласно со став 3 од оваа точка. 

Банката ја одредува вредноста на должничките ин-
струменти и на сопственичките хартии од вредност 
според нивната пазарната вредност, а вредноста на де-
ривативите според нивната договорна вредност на 
главницата (notional value) или пазарната вредност на 
предметот на деривативот. Долгите и кратките позиции 
се собираат, без разлика на нивниот предзнак. 

За банката која не е должна да утврдува капитал по-
требен за покривање на пазарни ризици, останува обвр-
ската за вреднување на позициите во финансиските ин-
струменти и стоките од портфолиото за тргување на 
дневна основа.  

30. Банката која го надминала лимитот од точка 29 
став 1 алинеја 1 најмалку три пати за период од 30 де-
на, но не го надминала лимитот од точка 29 став 1 али-
неја 2, е должна да достави до НБРМ преглед на днев-
ната и просечната месечна вредност на портфолиото за 
тргување во апсолутен износ како и учество во вкупни-
те активности, заедно со образложение за настанатото 
надминување на лимитот. Банката треба да го достави 
прегледот во рок од три дена од денот кога е остварено 
третото надминување на лимитот. Врз основа на доста-
вениот преглед и образложение, НБРМ ќе одлучи дали 
треба банката да започне со пресметување на капитал 
потребен за покривање на пазарните ризици. 

31. Банката која го надминала лимитот од точка 29 
став 1 алинеја 2 е должна веднаш (не подоцна од еден 
работен ден) да ја извести НБРМ за настанатото надми-
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нување на лимитот и за причините заради кои е наста-
нато надминувањето. НБРМ го утврдува датумот од кој 
банката е должна да започне со пресметување на капи-
талот потребен за покривање на пазарните ризици, 
освен доколку врз основа на добиеното образложение 
не се утврди дека настанатото надминување на лими-
тот од точка 29 став 1 алинеја 2 е од вонредна природа. 

32. Банката која согласно со точките 29, 30 и 31 не е 
должна да утврдува капитал потребен за покривање на 
пазарните ризици, е должна да утврдува капитал за по-
кривање на кредитниот ризик и ризикот на девизниот 
курс кои произлегуваат од сите позиции во портфолиото 
на банкарски активности и портфолиото за тргување. 

33. Заради адекватно утврдување на лимитите про-
пишани во оваа глава, банката е должна на дневна ос-
нова да го следи износот на позициите од портфолиото 
за тргување и на позициите кои се вклучуваат во утвр-
дувањето на агрегатната девизна позиција и да обезбе-
ди соодветна документација од која ќе може да се сог-
леда движењето на овој износ. 

 
IV. АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИКОТ 

 
34. Активата пондерирана според ризикот претста-

вува збир на активата пондерирана според кредитниот 
ризик утврдена согласно со глава V од оваа Одлука и 
активата пондерирана според другите ризици, утврдена 
согласно со став 2 од оваа точка. 

Активата пондерирана според другите ризици се 
добива кога ќе се помножи збирот на капиталот потре-
бен за покривање на ризикот на девизниот курс, утвр-
ден согласно со глава VI од оваа Одлука и капиталот 
потребен за покривање на пазарните ризици, утврден 
согласно со глава VII од оваа Одлука со 12,5. 

35. Во случаите кога НБРМ има пропишано повисо-
ка стапка на адекватност на капиталот од пропишаниот 
минимум од 8%, утврдувањето на активата пондерира-
на според ризикот треба да биде соодветно прилагоде-
но на повисоката стапка на адекватност на капиталот.  

 
V. АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД  

КРЕДИТНИОТ РИЗИК 
 
36. Активата пондерирана според кредитниот ризик 

претставува збир на активните билансни позиции пом-
ножени со соодветниот пондер на ризичност, согласно 
со делот 1 од оваа глава и активните вонбилансни по-
зиции помножени со соодветниот пондер на ризичност, 
согласно со делот 2 од оваа глава. 

Капиталот потребен за покривање на кредитниот 
ризик се добива кога ќе се помножи активата пондери-
рана според кредитниот ризик со 8%. 

37. Пондерот на ризичност на одредени побарувања 
на банките, во смисла на оваа Одлука, е утврден врз ос-
нова на видот на активната позиција, карактеристиките 
на должникот и видот на обезбедувањето. 

При определени специфични околности (војна, при-
родни непогоди и други вонредни состојби во земјата), 
НБРМ може да пропише и повисоки пондери на ризич-
ност за одредени побарувања на банката. 

38. Банката која не е должна да утврдува капитал по-
требен за покривање на пазарните ризици, во износот на 
активата пондерирана според кредитниот ризик го вклу-
чува и кредитниот ризик кој произлегуваа од позициите 
во портфолиото за тргување со примена на соодветните 
пондери на ризичност и кредитни еквиваленти. 
 

1. Активни билансни позиции 
 
39. Активните билансни позиции се искажуваат во 

нето-износ, како разлика помеѓу нивната книговодс-
твена вредност и соодветниот износ на издвоена посеб-
на резерва, односно соодветниот износ на извршена 
амортизација на основните средства. 

40. За утврдување на активата пондерирана според 
кредитниот ризик се користат следните пондери на ри-
зичност: 

0% за: 
а) парични средства, злато и депозити кај НБРМ; 
б) побарувања од НБРМ и побарувања обезбедени 

со хартии од вредност издадени од НБРМ; 
в) побарувања од Република Македонија и побару-

вања обезбедени со неотповикливи, безусловни гаран-
ции плативи на прв писмен повик и хартии од вредност 
издадени од Република Македонија;  

г) побарувања од Европската централна банка и од 
владите и централните банки на земјите-членки на 
Европската унија, Швајцарија, Канада, Јапонија, Ав-
стралија, Норвешка и САД и побарувања обезбедени 
со неотповикливи, безусловни гаранции плативи на 
прв писмен повик и хартии од вредност издадени од 
Европската централна банка и од владите на овие земји 
или нивните централни банки; 

д) побарувања или дел од побарувања обезбедени 
со паричен депозит или парични средства во депо, до 
износот на паричниот депозит, односно на паричните 
средства во депо, при што е потребно да бидат исто-
времено исполнети следниве услови: 

- рокот на достасување на паричниот депозит е ед-
наков или поголем од рокот на достасување назначен 
во договорот за кредитна изложеност, односно парич-
ните средства во депо можат да се повлечат само под 
услов кредитната изложеност на банката да биде це-
лосно затворена; 

- постои писмен документ со кој се потврдува наме-
ната на депозитот, односно на паричните средства во 
депо, како средство за обезбедување на кредитната из-
ложеност; 

- во случај на активирање на обезбедувањето, бан-
ката е единствен корисник на депозитните средства, 
односно на парични средства во депо; 

- активирањето на обезбедувањето може да настане 
во услови кога комитентот не ги исполнува своите об-
врски кои произлегуваат од договорот за кредитна из-
ложеност. 

ѓ) сите активни билансни позиции кои согласно со 
глава II од оваа Одлука претставуваат одбитни ставки 
од гарантниот капитал или неговите компоненти. 

20% за: 
а) побарувања покриени со друг вид обезбедувања 

дадени од Република Македонија, Европската централ-
на банка, владите и централните банки на земјите-
членки на Европската унија, Швајцарија, Канада, Јапо-
нија, Австралија, Норвешка и САД, освен побарувања-
та за кои важи пондер на ризичност 0%; 

б) побарувања обезбедени со граѓански чекови и 
злато, до износот на обезбедувањето, при што треба да 
бидат истовремено исполнети условите дефинирани во 
потточка д) кои се однесуваат на побарувањата со пон-
дер на ризичност 0%; 

в) побарувања од мултилатерални развојни банки и 
побарувања обезбедени со неотповикливи, безусловни 
гаранции и хартии од вредност издадени од овие ин-
ституции. 

Во смисла на оваа Одлука, во групата на мултила-
терални развојни банки влегуваат: Меѓународната бан-
ка за обнова и развој (IBRD), Меѓународната финанси-
ска корпорација (IFC), Интер-американската банка за 
развој, Азиската банка за развој, Африканската банка 
за развој, Банката за развој на Советот на Европа, Нор-
диската инвестициона банка, Карипската банка за раз-
вој, Европската банка за обнова и развој (EBRD), 
Европската инвестициона банка (EIB), Европскиот ин-
вестиционен фонд, Агенцијата за мултилатерално га-
рантирање на инвестиции (MIGA); 

г) побарувања од првокласни банки и побарувања 
обезбедени со неотповикливи, безусловни гаранции и 
хартии од вредност издадени од овие банки. 
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Како првокласна банка, во смисла на оваа Одлука, 
се смета секоја банка која е оценета најмалку со А- 
(согласно со рејтингот на Standard & Poor’s) или со А3 
(согласно со рејтингот на Moody’s); 

д) побарувања од домашни и странски банки кои не 
влегуваат во групата првокласни банки со ризидуална 
рочност до една година и побарувања со ризидуална 
рочност до една година обезбедени со неотповикливи, 
безусловни гаранции и хартии од вредност издадени од 
овие банки. 

Во смисла на оваа Одлука, како домашни банки се 
сметаат банките и штедилниците кои работат со дозво-
ла издадена од НБРМ. 

Во рамките на побарувањата од банки, во смисла на 
оваа Одлука, не се вклучуваат оние побарувања на бан-
ката, кои во другите банки служат како обезбедување, 
побарувања кои се вклучени како компонента на га-
рантниот капитал на тие банки, како и побарувањата од 
банки против кои се води судска постапка. 

50% за: 
а) побарувања од единиците на локалната самоу-

права во Република Македонија, градот Скопје, држав-
ните фондови и државните агенции и побарувања обез-
бедени со неотповикливи, безусловни гаранции и хар-
тии од вредност издадени од овие субјекти; 

б) побарувања кои се целосно обезбедени со хипо-
теки на станбени објекти во кои живее или ќе живее 
комитентот, или кои комитентот ги издава под наем; 

в) побарувања од регионалните или локалните вла-
сти на земјите-членки на Европската унија, Швајцари-
ја, Канада, Јапонија, Австралија, Норвешка и САД; 

г) побарувања покриени со друг вид обезбедувања 
дадени од мултилатерални развојни банки, освен поба-
рувањата за кои важи пондер на ризичност 20%. 

100% за: 
а) основни средства; 
б) капитални вложувања, субординирани инструмен-

ти и други вложувања во капиталот на други банки и 
правни лица кои, согласно со глава II од оваа Одлука не 
претставуваат одбитни ставки од гарантниот капитал; 

в) долгорочни побарувања од банки кои не се вклу-
чени во побарувања за кои важи пондер на ризичност 
20%; 

г) побарувања по основ на кредити, камати и други 
побарувања, освен побарувањата за кои важат пони-
ските пондери на ризичност; 

д) останата неспомната актива. 
 

2. Активни вонбилансни позиции 
 
41. Активните вонбилансни позиции во смисла на 

оваа Одлука се поделени во две групи вонбилансни по-
зиции: основни и специфични вонбилансни позиции, а 
разликите произлегуваат како од нивниот карактер, та-
ка и од начинот на утврдување на кредитните еквива-
ленти.  

2.1. Кредитни еквиваленти на основните вонби-
лансни позиции 

42. Кредитните еквиваленти на основните вонби-
лансни позиции претставуваат производ на нето-изно-
сот на вонбилансните позиции и соодветниот фактор 
на конверзија, утврден согласно со точка 43 од оваа 
Одлука. 

Нето-износот на основните вонбилансни позиции 
претставува разлика помеѓу нивната книговодствената 
вредност и соодветниот износ на издвоената посебна 
резерва.  

43. За потребите на утврдување на кредитните 
еквиваленти на основните вонбилансни позиции се ко-
ристат следните фактори на конверзија: 

0%: 
а) неискористени, безусловно отповикливи рамков-

ни кредити кои банката може да ги отповика во секој 
момент без претходно известување; 

б) покриени гаранции, акредитиви или други по-
криени вонбилансни позиции кои не носат кредитен 
ризик, односно не претставуваат потенцијална кредит-
на обврска за банката. 

Под покриени вонбилансни позиции се подразбира-
ат вонбилансните позиции за кои во моментот на одо-
брувањето комитентот положил покритие во денарски 
или девизни парични средства, кое е со строго одреде-
на намена и кое не може да се повлече с¢ до моментот 
на затворање на вонбилансната позиција. Под покритие 
не се подразбираат хипотеките или другите начини на 
обезбедување, освен паричните средства. 

20%: 
а) неискористени неотповикливи рамковни кредити 

по основ на дозволени пречекорувања по тековни сме-
тки, кредитни картички и друг вид потенцијална кредит-
на изложеност со рок на достасување до една година. 

50%: 
а) неискористени неотповикливи рамковни кредити 

по основ на дозволени пречекорувања по тековни сме-
тки, кредитни картички и друг вид потенцијална кредит-
на изложеност со рок на достасување над една година; 

б) чинидбени гаранции.  
100%: 
а) непокриени акредитиви и гаранции; 
б) останата неспомната вонбилансна актива поврза-

на со преземени потенцијални обврски. 
2.2. Кредитни еквиваленти на специфичните вонби-

лансни позиции 
44. Кредитните еквиваленти на специфичните вон-

билансни позиции - финансиски деривативи се пресме-
туваат со примена на еден од следните два метода: 

- метод на оригинална изложеност (точка 45 од Од-
луката); 

- метод на пазарна вредност (точка 46 од Одлуката). 
Само банка што го користи методот на оригинална 

изложеност може да премине кон користење на мето-
дот на пазарна вредност. Банката е должна да го при-
менува методот на пазарна вредност за утврдување на 
кредитните еквиваленти за финансиските деривативи 
чиј предмет се сопственички хартии од вредност, бла-
городни метали или стоки. 

Финансиските деривативи со кои се тргува на берза 
не се вклучуваат во пресметката на кредитните еквива-
ленти од став 1 од оваа точка, односно се исклучуваат 
од износот на активата пондерирана според кредитниот 
ризик. 

45. При користење на методот на оригинална изло-
женост, факторите на конверзија за специфичните вон-
билансни позиции се поделени во две групи во завис-
ност од предметот на договорот за финансиски дерива-
тив: каматна стапка или девизен курс. Кредитниот 
еквивалент претставува производ на договорната вред-
ност на главницата на финансискиот дериватив и след-
ните фактори на конверзија: 

 
Табела бр. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Под рок на достасување се подразбира рокот наве-

ден во склучениот договор за финансиски дериватив. 
46. Согласно со методот на пазарна вредност, бан-

ката ги утврдува кредитните еквиваленти како збир на: 
- тековната изложеност утврдена како трошок за заме-

на на деривативот (replacement cost). Трошокот за замена 
ја претставува пазарната вредност на деривативот, однос-
но износот што ќе треба да го плати банката во случај на 
потреба за замена на деривативот. Доколку овој износ е 
негативен, тогаш трошокот е еднаков на нула; 
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- потенцијалната кредитна изложеност која се доби-
ва како производ на договорната вредност на главница-
та на деривативот и факторот на конверзија од следна-
та табела, кој се утврдува согласно со резидуалната 
рочност на деривативот. 

 
Табела бр. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. По пресметката на кредитните еквиваленти сог-

ласно со точка 42 и точка 44 од оваа Одлука, добиените 
износи се пондерираат со пондерите на ризичност од 
точка 40 од оваа Одлука според категоријата на која £ 
припаѓа потенцијалниот должник на банката и видот 
на обезбедувањето.  

 
VI. КАПИТАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ПОКРИВАЊЕ  

НА РИЗИКОТ НА ДЕВИЗНИОТ КУРС 
 
48. Ризикот на девизниот курс, во смисла на оваа 

Одлука, е ризик од загуба заради промена на меѓува-
лутните курсеви, промена на вредноста на денарот 
спрема вредноста на другите странски валути и проме-
ни во вредноста на златото.  

49. Капиталот потребен за покривање на ризикот на 
девизен курс се пресметува на тој начин што збирот на 
апсолутниот износ на нето-позицијата во злато и агре-
гатната девизна позиција на банката се множи со 8%. 

50. Нето-позицијата на банката во злато претставу-
ва разлика помеѓу сите активни и пасивни позиции на 
банката во злато, вклучувајќи ги и сите вонбилансни 
позиции изразени во злато (форвард и фјучерс догово-
ри во злато, опции во злато и слично). 

51. Агрегатната девизната позиција на банката, која 
се утврдува согласно со точките 52 и 53 од оваа Одлу-
ка, ги вклучува девизните активни и пасивни позиции 
на банката. 

Под девизни активни, односно девизни пасивни по-
зиции се сметаат и денарските активни, односно денар-
ските пасивни позиции со девизна клаузула.  

52. Нето девизната позиција во една валута претста-
вува збир на: 

- нето спот-позицијата, која е еднаква на разликата 
помеѓу девизната актива, намалена за соодветниот из-
нос на посебна резерва и девизната пасива во таа валу-
та, вклучувајќи ја и недостасаната камата; 

- нето форвард-позицијата која е еднаква на разли-
ката помеѓу сите износи кои ќе бидат примени и сите 
износи кои ќе бидат платени врз основа на валутни 
форвард-договори, вклучувајќи ги и валутните фју-
черс-договори и главницата на валутните своп-догово-
ри која не е вклучена во спот-позицијата; 

- вонбилансните ставки во девизи (неотповикливи 
гаранции, непокриени акредитиви и слични инструмен-
ти), кои се класифицирани во категории на ризик Г и 
Д, согласно со Одлуката за утврдување на методологи-
јата за класификација на активните билансни и вонби-
лансни позиции на банките според степенот на нивната 
ризичност. Во случај на гаранции и акредитиви во од-
делна валута кои се покриени со депозит во таа валута, 
во пресметката на нето девизната позиција се вклучува 
непокриениот износ на овие гаранции и акредитиви. 
Вонбилансните ставки не се прикажуваат на нето-осно-
ва, односно не се намалуваат за соодветниот износ на 
посебна резерва, која е искажана како пасивна биланс-
на ставка; 

- вредноста на валутните опции изразена согласно 
со точка 106 од оваа Одлука. 

Во нето девизната позиција не се вклучуваат пози-
циите на банката во странска валута кои произлегуваат 
од нејзиното работење во туѓо име и за туѓа сметка. 

Нето девизната позиција во една валута се изразува 
во денари со примена на средниот курс на НБРМ кој 
важи на денот на кој се утврдува нето девизната пози-
ција за таа валута. 

53.  Збирот на сите нето девизни кратки позиции во 
одделни валути изразени во денари ја претставува 
вкупната кратка девизна позиција на банката, додека 
збирот на сите долги нето девизни позиции во одделни 
валути изразени во денари ја претставува вкупната 
долга девизна позиција на банката.  

Кратка девизна позиција постои кога збирот на актив-
ните позиции е помал од збирот на пасивните позиции. 

Долга девизна позиција постои кога збирот на 
активните позиции е поголем од збирот на пасивните 
позиции. 

Поголемиот износ од вкупната кратка девизна по-
зиција и вкупната долга девизна позиција ја претставу-
ва агрегатната девизна позиција на банката. 

 
VII. КАПИТАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ПОКРИВАЊЕ  

НА ПАЗАРНИТЕ РИЗИЦИ 
 
54. Во смисла на оваа Одлука, пазарните ризици се 

дефинираат како ризици од загуби кај билансните и 
вонбилансните позиции на банката, како резултат на 
промени во пазарните цени. Како пазарни ризици се 
сметаат: 

- ризикот од вложувања во сопственички хартии од 
вредност кои се дел од портфолиото за тргување; 

- ризикот од вложувања во должнички инструменти 
кои се дел од портфолиото за тргување;  

- ризикот од порамнување/испорака и ризикот од 
другата договорна страна; 

- ризикот од промени на цените на стоките. 
Капиталот потребен за покривање на пазарните ри-

зици претставува збир од:  
- капиталот потребен за покривање на ризикот од 

вложувања во должнички инструменти, утврден сог-
ласно со делот 3 од оваа глава; 

- капиталот потребен за покривање на ризикот од 
вложувања во сопственички хартии од вредност, утвр-
ден согласно со делот 4 од оваа глава; 

- капиталот потребен за покривање на ризикот од 
промена на цените на стоките, утврден согласно со де-
лот 5 од оваа глава; 

- капиталот потребен за покривање на ризикот од 
порамнување/испорака и ризикот од другата договорна 
страна, утврден согласно со делот 6 од оваа глава. 

Во износот на капиталот од став 2 од оваа точка со-
одветно се вклучува и капиталот утврден согласно со 
глава VIII од оваа Одлука, во зависност од предметот 
на опцијата. 

55. Капиталот потребен за покривање на ризикот од 
вложувања во должнички инструменти и на ризикот од 
вложувања во сопственички хартии од вредност се 
утврдува врз основа на следниве две компоненти: спе-
цифичен и генерален ризик.  

Специфичниот ризик е ризикот од промена на цена-
та на финансискиот инструмент како резултат на фа-
ктори кои се поврзани со издавачот на тој инструмент, 
односно издавачот на предметот на деривативот, кај 
финансиските деривативи.  

Генералниот ризик е ризик од промена на цените на 
финансиските инструменти како резултат на промени-
те на пазарните каматни стапки или промените во це-
ните на пазарот на капитал. 

56. Банката ја одредува нето-позицијата на еден фи-
нансиски инструмент како разлика помеѓу неговата 
долга (купување) и кратка позиција (продавање, зајму-



Стр. 20 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 2007 
 

вање). При утврдувањето на нето-позицијата, дерива-
тивите се третираат како позиции на предметот на де-
ривативот. 

Нетирањето во смисла на став 1 од оваа точка е доз-
волено само доколку станува збор за инструмент изда-
ден од ист издавач, деноминиран во иста валута, со 
иста каматна стапка, со ист рок на достасување и со 
ист третман во случај на стечај.  

 
1. Третман на финансиските деривативи и други 

финансиски инструменти 
 
57. Финансиските деривативи се инструменти чија 

вредност директно или индиректно зависи од цената на 
хартиите од вредност, стоките, девизите, берзанските 
индекси или од каматните стапки кои претставуваат 
предмет на финансискиот дериватив (underlying 
financial instrument). Овие инструменти се измируваат 
на некој иден датум и во моментот на нивното склучу-
вање нема  вложување на парични средства или вложе-
ниот износ е многу мал. 

При утврдување на капиталот потребен за покрива-
ње на пазарните ризици, позициите во финансиски де-
ривативи од став 1 од оваа точка и другите финансиски 
инструменти претставуваат комбинација на хипотетич-
ката долга или кратка позиција, искажани согласно со 
одредбите од овој дел. Во Анекс бр. 1, кој е составен 
дел на оваа Одлука, е даден сумарен преглед на трет-
манот на финансиските деривативи при утврдувањето 
на капиталот потребен за покривање на ризикот од вло-
жувања во должнички инструменти и сопственички 
хартии од вредност. 

58. Кај форвард и фјучерс договорите каде како 
предмет е одреден должнички инструмент или каматна 
стапка, како долга позиција се смета онаа кога банката 
добива однапред договорена каматна стапка, додека 
како кратка позиција се смета онаа позиција кога бан-
ката плаќа однапред договорена каматна стапка.  

Финансиските деривативи од став 1 од оваа точка 
се прикажуваат како комбинација на хипотетичка дол-
га или кратка позиција на предметот на деривативот со 
соодветна рочност, и тоа: 

- кај фјучерс-договорите, каде предметот е каматна-
та стапка (interest rate futures) како комбинација на дол-
га и кратка позиција во бескупонски неризичен долж-
нички инструмент (risk-free zero-coupon debt security); 

- кај форвард договорите, каде предметот е камат-
ната стапка (forward interest rate agreements) како ком-
бинација на долга и кратка позиција во бескупонски 
неризичен должнички инструмент; 

- кај форвард и фјучерс договор за продажба или 
купување на должнички инструмент (forward contract, 
bond future) како комбинација на долга или кратка по-
зиција во бескупонски неризичен должнички инстру-
мент и кратка или долга позиција во предметот на фор-
вардот/фјучерсот (должничкиот инструмент). 

При утврдување на капиталот потребен за покрива-
ње на ризикот (специфичен и генерален ризик) од вло-
жувања во должнички инструменти, се вклучуваат хи-
потетичките позиции од став 2 од оваа точка, изразени 
преку пазарната вредност на должничкиот инструмент 
и соодветната рочност. При утврдување на рочноста на 
позицијата во предметот на форвардот/фјучерсот треба 
да се имаат предвид рочноста на финансискиот дерива-
тив и рочноста на должничкиот инструмент кој е пред-
мет на деривативот. Во утврдувањето на капиталот по-
требен за покривање на специфичниот ризик, позиции-
те во бескупонски неризичен должнички инструмент 
се вклучуваат во категоријата на позиции кои не носат 
ризик (пондер 0%). 

59. Позициите во форвард и фјучерс договори  каде 
предметот е одредена сопственичка хартија од вред-
ност или портфолио на сопственички хартии од вред-
ност (equity forward contracts, equity futures), се прика-

жуваат како комбинација на долга или кратка позиција 
во предметот на форвардот/фјучерсот (сопственичката 
хартија од вредност) и на кратка или долга хипотетич-
ка позиција во бескупонски неризичен должнички ин-
струмент со соодветна рочност. 

Позициите во предметот на форвардот/фјучерсот се 
вклучуваат во утврдувањето на капиталот потребен за 
покривање на ризикот (специфичен и генерален ризик) 
од вложувања во сопственички хартии од вредност, 
изразени преку пазарната вредност на предметот на де-
ривативот. Хипотетичките позиции во бескупонскиот 
неризичен должнички инструмент се вклучуваат во 
утврдувањето на генералниот ризик од вложувања во 
должнички инструменти. 

 60. Позициите во форвард-договори каде предмет е 
девизниот курс (foreign exchange forward - FX forwards) 
се прикажуваат како комбинација на хипотетичка дол-
га позиција во бескупонски неризичен должнички ин-
струмент со соодветна рочност во валутата која се ку-
пува и кратка позиција во бескупонски неризичен 
должнички инструмент со соодветна рочност во валу-
тата која се продава. 

Хипотетичките позиции од став 1 од оваа точка се 
вклучуваат при утврдувањето на капиталот потребен за 
покривање на генералниот ризик од вложувања во долж-
нички инструменти, односно, покрај тоа што се вклучу-
ваат во утврдувањето на капиталот потребен за покрива-
ње на ризикот на девизниот курс, форвард-договорите 
каде предмет е девизниот курс се вклучуваат и во утвр-
дувањето на капиталот потребен за покривање на ризи-
кот од вложувања во должнички инструменти.  

61. Своповите на каматни стапки, валути, сопстве-
нички хартии од вредност (interest rate swap, currency 
swap, equity swap) се прикажуваат како комбинација на 
хипотетички позициии во предметот на свопот со соод-
ветна рочност, и тоа: 

- во случај на своп на каматни стапки, како комби-
нација на долга и кратка позиција во бескупонски не-
ризичен должнички инструмент со променлива и/или 
фиксна каматна стапка; 

- во случај на своп на валути (cross-currency swap), 
како комбинација на долга позиција во бескупонски 
неризичен должнички инструмент во едната валута со 
фиксна/променлива каматна стапка и кратка позиција 
во бескупонски неризичен должнички инструмент во 
другата валута со фиксна/променлива каматна стапка 
(позициите по основ на овој вид своп се вклучуваат и 
при утврдувањето на капиталот потребен за покривање 
на ризикот на девизниот курс како позиции во валутите 
кои се разменуваат согласно со нивната рочност); 

- во случај на своп на сопственички хартии од вред-
ност, како комбинација на долга и кратка позиција во 
предметот на свопот (сопственичките хартии од вред-
ност). 

Хипотетичките позиции од став 1 од оваа точка се 
вклучуваат при утврдувањето на капиталот потребен за 
покривање на ризикот од вложувањата во сопственич-
ки хартии од вредност и од вложувања во должнички 
инструменти, изразени преку пазарната вредност на 
предметот на свопот. Во утврдувањето на капиталот 
потребен за покривање на специфичниот ризик, пози-
циите во бескупонски неризичен должнички инстру-
мент се вклучуваат во категоријата на позиции кои не 
носат ризик (пондер 0%). 

62. Позициите во берзански индекси можат да се 
прикажат како една позиција во берзанскиот индекс 
или како позиции во секоја од сопственичките хартии 
од вредност врз кои се базира берзанскиот индекс - 
компоненти на берзанскиот индекс.  

Позициите во берзански индекси се вклучуваат при 
утврдувањето на капиталот потребен за покривање на 
пазарните ризици од вложувања во сопственички хар-
тии од вредност, изразени преку пазарната вредност на 
берзанскиот индекс или преку пазарната вредност на 
одделните компоненти на берзанскиот индекс. 
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Позициите во форвард и фјучерс договори на бер-
зански индекси се прикажуваат како комбинација на 
долга или кратка позиција во индексот или во неговите 
компоненти и кратка или долга хипотетичка позиција 
во бескупонски неризичен должнички инструмент со 
соодветна рочност. Хипотетичките позиции во беску-
понскиот неризичен должнички инструмент се вклучу-
ваат во утврдувањето на генералниот ризик од вложу-
вања во должнички инструменти. 

63. Вложувањата во портфолио на финансиски ин-
струменти (инвестициски фондови) се вклучуваат во 
утврдувањето на капиталот потребен за покривање на 
кредитниот ризик и ризикот на девизниот курс (докол-
ку станува збор за вложувања во странска валута), а не 
се вклучуваат во утврдувањето на капиталот потребен 
за покривање на пазарните ризици.  

64. Позициите во конвертибилни хартии од вредност 
(convertible securities) се прикажуваат како позиции во 
должнички инструмент или сопственички хартии од 
вредност. Конвертибилната хартија од вредност се смета 
како сопственичка хартија од вредност доколку: 

- до првиот датум кога може да се изврши конвер-
зијата преостануваат помалку од три месеци, односно 
периодот до следниот датум кога може да се изврши 
конверзија е помал од една година (доколку првиот да-
тум веќе поминал); 

- висината на тековната пазарна вредност на долж-
ничкиот инструмент е најмногу 10% поголема од вред-
носта на соодветното количество на сопственичка хар-
тија од вредност кое може да се стекне доколку се из-
врши конверзијата. 

65. Позициите во хартии од вредност од портфоли-
ото за тргување кои привремено се продаваат на друга 
договорна страна врз основа на репо-договор или кои 
врз основа на соодветен договор се даваат на заем на 
друга договорна страна се прикажуваат како комбина-
ција на долга позиција во хартијата од вредност која е 
привремено продадена, односно дадена на заем и кра-
тка хипотетичка позиција во неризичен должнички ин-
струмент со соодветна рочност и камата која е еднаква 
на приносот од овие договори. 

Позицијата во хартијата од вредност која се прода-
ва, односно дава на заем и хипотетичката позиција во 
неризичниот должнички инструмент се вклучуваат во 
утврдувањето на капиталот потребен за покривање на 
ризикот од вложувања во должнички инструменти 
и/или сопственички хартии од вредност, изразени пре-
ку пазарната вредност на предметот на договорот. Во 
утврдувањето на капиталот потребен за покривање на 
специфичниот ризик, позициите во неризичен долж-
нички инструмент се вклучуваат во категоријата на по-
зиции кои не носат ризик (пондер 0%). 

66. Позициите во хартии од вредност од портфоли-
ото за тргување кои привремено се купуваат од друга 
договорна страна врз основа на репо-договор или кои 
врз основа на соодветен договор се зајмуваат од друга 
договорна страна се прикажуваат како долга хипоте-
тичка позиција во неризичен должнички инструмент со 
соодветна рочност и камата која е еднаква на приносот 
од овие договори.  

Хипотетичката позиција од став 1 од оваа точка се 
вклучува во утврдувањето на капиталот потребен за 
покривање на ризикот од вложувања во должнички ин-
струменти. Во утврдувањето на капиталот потребен за 
покривање на специфичниот ризик, позициите во нери-
зичен должнички инструмент се вклучуваат во катего-
ријата на позиции кои не носат ризик (пондер 0%). 

67. Позициите во опции и инструменти кои имаат 
карактеристики на опции (interest rate options, debt 
instrument options, equity options, stock indices option, 
financial future options, swaptions, foreign currency 
options, warrants) се прикажуваат согласно со глава VIII 
од оваа Одлука и соодветно се вклучуваат во капиталот 
потребен за покривање на пазарните ризици и ризикот 
на девизниот курс. 

2. Гарантирање и/или пласман на емисија  
на хартии од вредност  

68. Под гарантирање и/или пласман на емисија на 
хартии од вредност во смисла на оваа Одлука се подраз-
бира договор со кој банката се обврзува за сметка на из-
давачот на хартии од вредност да организира и да спро-
веде издавање на хартии од вредност и да ги запише и да 
ги уплати сите хартии од вредност, или само оние што 
ќе останат незапишани, заради нивна понатамошна про-
дажба на потенцијални инвеститори, како и пласирање 
на веќе издадени хартии од вредност на нов пазар. 

Банката е должна на ист начин да ги третира и до-
говорите со кои се јавува како когарант или членка на 
група банки кои гарантираат издавање на хартии од 
вредност.  

69. Позициите кои произлегуваат од обврската на 
банката по основ на гарантирање и/или пласман на 
емисија на хартии од вредност соодветно се вклучуваат 
во утврдувањето на капиталот потребен за покривање 
на ризикот од вложувања во сопственички хартии од 
вредност или од вложувања во должнички инструмен-
ти, согласно со деловите 3 и 4 од оваа глава.  

Позициите од став 1 од оваа точка се прикажуваат 
како нето-позиција на банката во хартиите од вредност 
чија емисија ја гарантира. Нето-позицијата претставува 
разлика помеѓу износот на емисијата на хартии од 
вредност што ја гарантира банката и износот на хартии 
од вредност пренесен на трети лица кои ги купиле тие 
хартии од вредност или презеле обврска за суб-гаран-
тирање на емисијата. 

Банката може да ја намали нето-позицијата од став 
2 од оваа точка која се вклучува во утврдувањето на ка-
питалот потребен за покривање на генералниот и спе-
цифичниот ризик од вложувања во должнички инстру-
менти и сопственички хартии од вредност, со користе-
ње на факторите на намалување од табела бр. 3. За ко-
ристење на факторите на намалување е потребна прет-
ходна согласност на НБРМ.  

Табела бр. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Под работен ден 0 се подразбира работниот ден на 

кој банката стекнува безусловна обврска за преземање 
на утврдениот износ на хартии од вредност по одна-
пред договорена цена.  

 
3. Капитал потребен за покривање на ризикот од 

вложувања во должнички инструменти  
70. Банката е должна да го утврдува капиталот по-

требен за покривање на ризикот од вложувања во 
должнички инструменти кои се водат во портфолиото 
за тргување.  

71. Во смисла на оваа Одлука, како должнички ин-
струменти кои се водат во портфолиото за тргување се 
сметаат: 

- обврзници; 
- инструменти со кои се тргува на пазарот на пари; 
- деривативи и други финансиски инструменти кои 

се однесуваат на каматни стапки и/или на должничките 
инструменти од алинеја 1 и 2 од овој став. 

Банката е должна да ги вклучи и позициите по основ 
на гарантирање и/или пласман на емисија на должнички 
инструменти во утврдувањето на капиталот потребен за 
покривање на ризикот од вложувања во должнички ин-
струменти, како и сите други позиции чија вредност зави-
си од движењето на каматните стапки (пр. форвард-дого-
вор каде предмет е девизниот курс - FX forward). 
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72. Банката е должна да ги утврди позициите на се-
кој должнички инструмент од точка 71 од оваа Одлука 
согласно со точка 56 и делот 1 од оваа глава и да го 
утврди потребниот капитал за покривање на ризикот 
од вложувања во должнички инструменти за секоја ва-
лута одделно. 

 
3.1. Специфичен ризик 

 
73. Банката врши класифицирање на позициите сог-

ласно со нивната резидуална рочност и карактеристи-
ките на издавачот. 

Под резидуална рочност на должничките инстру-
менти во смисла на оваа Одлука се подразбира прео-
станатиот период до нивната фактичка рочност (за ин-
струментите со фиксни каматни стапки), односно до 
периодот во кој се врши повторно утврдување на ка-
матните стапки (за инструментите со променливи ка-
матни стапки). 

74. Врз основа на извршената класификација спо-
ред резидуалната рочност, банката врши пондерирање 
на позициите согласно со пондерите од табела бр. 4. 

 
Табела бр. 4 
 
 
 
 
 
Како позиции кои не носат ризик се сметаат пози-

циите кои се издадени или се во целост се обезбедени 
од субјекти на кои, согласно со точка 40 од оваа Одлу-
ка, им се доделува пондер на ризичност за кредитен ри-
зик од 0%.  

Квалифицирани позиции се позиции кои се издаде-
ни или се целосно обезбедени од страна на субјекти на 
кои, согласно со точка 40 од оваа Одлука, им се доде-
лува пондер на ризичност за кредитен ризик од 20% и 
тоа субјектите од потточките б), в) и г). 

Сите позиции кои не се вклучуваат во позициите од 
став 2 и 3 од оваа точка се сметаат за останати пози-
ции. 

75. Потребниот капитал за покривање на специфич-
ниот ризик претставува збир на апсолутните вредности 
на добиените пондерирани позиции. 

 
3.2 Генерален ризик 

 
76. Банката го пресметува износот на генерален ри-

зик врз основа на резидуалната рочност на позициите 
во должнички инструменти и нивната каматна стапка. 
Со примена на пондерите од табелата бр. 5 се добиваат 
пондерирани долги и кратки позиции во секој одделен 
должнички инструмент. 

 
Табела бр. 5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77. Пред да се изврши прикажување на позициите 
во финансиски деривативи, согласно со делот 1 од оваа 
глава, банката може да изврши нетирање на долгата и 
кратката позиција во ист финансиски дериватив, до-
колку се исполнети следните услови: 

a) позициите се со иста номинална вредност и се 
деноминирани во иста валута; 

б) имаат иста референтна каматна стапка (за пози-
циите со промелниви каматни стапки) или иста купон-
ска камата (за позициите со фиксна каматна стапка), 
или стапката не се разликува значително (не повеќе од 
15 базични поени=0,15 процентни поени); 

в) роковите на достасување на позициите со фиксни 
каматни стапки, односно наредните рокови на кои се 
врши повторно утврдување на каматните стапки (за по-
зициите со променливи каматни стапки) ги исполнува-
ат следните ограничувања: 

- паѓаат на ист ден, за позициите кај кои овие роко-
ви се пократки од еден месец; 

- не се разликуваат за повеќе од седум дена, за по-
зициите кај кои овие рокови изнесуваат помеѓу еден 
месец и една година; 

- не се разликуваат за повеќе од триесет дена, за по-
зициите кај кои овие рокови се подолги од една година. 

78. Збирот на сите пондерирани долги позиции во 
одделна група на резидуална рочност ја дава пондери-
раната долга позиција за таа група на резидуална роч-
ност. Збирот на сите пондерирани кратки позиции во 
одделна група на резидуална рочност ја дава пондери-
раната кратка позиција за таа група на резидуална роч-
ност. Помалиот износ од овие два збира во секоја од-
делна група на резидуална рочност се смета за усогла-
сена пондерирана позиција на таа група на резидуална 
рочност. 

Преостанатиот износ (разликата која може да биде 
со позитивен или негативен предзнак) се смета за неу-
согласена пондерирана долга или неусогласена понде-
рирана кратка позиција на таа група резидуална роч-
ност и се зема предвид при утврдување на хоризонтал-
ното усогласување во секоја зона (точка 79 од оваа Од-
лука).  

79. Збирот на неусогласените пондерирани долги 
позиции на групите на резидуална рочност што припа-
ѓаат на една зона се смета за неусогласена пондерирана 
долга позиција на таа зона. Збирот на неусогласените 
пондерирани кратки позиции на групите на резидуална 
рочност што припаѓаат на една зона се смета за неусог-
ласена пондерирана кратка позиција на таа зона. Пома-
лиот износ од овие два збира се смета за усогласена 
пондерирана позиција на зоната.  

Преостанатиот износ (разликата која може да биде 
со позитивен или негативен предзнак) претставува неу-
согласена долга или неусогласена кратка пондерирана 
позиција на таа зона и се зема предвид при утврдување 
на хоризонталното усогласување помеѓу зоните од точ-
ка 80 од оваа Одлука. 

80. Помалиот износ од неусогласената пондерирана 
долга или кратка позиција во зоната 1 и неусогласената 
пондерирана кратка или долга позиција во зоната 2, се 
смета за усогласена пондерирана позиција помеѓу зо-
ните 1 и 2. 

Доколку износот на неусогласената пондерирана 
долга или кратка позиција на зоната 2 е поголем од из-
носот на неусогласената пондерирана кратка или долга 
позиција на зоната 1, преостанатиот износ од зоната 2 
се споредува со неусогласената пондерирана долга или 
кратка позиција на зоната 3. Помалиот износ од овие 
два износа се смета за усогласена пондерирана позици-
ја помеѓу зоните 2 и 3. 

Доколку износот на неусогласената пондерирана 
долга или кратка позиција на зоната 1 е поголем од из-
носот на неусогласената пондерирана кратка или долга 
позиција на зоната 2, преостанатиот износ од зоната 1 
се споредува со неусогласената пондерирана долга или 
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кратка позиција на зоната 3. Помалиот износ од овие 
два износа се смета за усогласена пондерирана позици-
ја помеѓу зоните 1 и 3. 

Преостанатиот износ на неусогласена позиција по-
меѓу зоните 1, 2 и 3 се смета за резидуална позиција. 

81. Износот на капитал потребен за покривање на 
генералниот ризик од вложувања во должнички ин-
струменти претставува збир на: 

- 10% од износот на усогласената пондерирана по-
зиција на секоја група на резидуална рочност; 

- 40% од износот на усогласена позиција на зоната 1; 
- 30% од износот на усогласена позиција на зоната 2; 
- 30% од износот на усогласена позиција на зоната 3; 
- 40% од износот на усогласена позиција помеѓу зо-

ните 1 и 2; 
- 40% од износот на усогласена позиција помеѓу зо-

ните 2 и 3; 
- 150% од износот на усогласена позиција помеѓу 

зоните 1 и 3; 
- 100% од износот на резидуалната позиција. 
 

4. Капитал потребен за покривање на ризикот од 
вложувања во сопственички хартии од вредност 

 
82. Сопственичките хартии од вредност, во смисла 

на оваа Одлука, ги вклучуваат обичните акции со пра-
во или без право на глас, потврдата за акции на депози-
тарната институција (пр. ЦДХВ), конвертибилните 
хартии од вредност (хартиите од вредност кои даваат 
можност за конвертирање во акции), берзанските инде-
кси, како и позициите во деривативите кои се однесу-
ваат на сопственичките хартии од вредност, прикажани 
согласно со делот 1 од оваа глава.  

Како позиции во сопственички хартии од вредност 
се сметаат и позициите по основ на гарантирање и/или 
пласман на емисија на сопственички хартии од вред-
ност. 

83. Банката е должна да ја утврди долгата или кра-
тката позиција на секоја одделна сопственичка хартија 
од вредност за секој национален пазар на кој тргува 
банката со таа хартија од вредност (market-by-market 
basis) и да го утврди капиталот потребен за покривање 
на ризикот од вложувања во сопственички хартии од 
вредност како збир на капиталот потребен за покрива-
ње на овој ризик за секој одделен национален пазар.  

84. Капиталот потребен за покривање на ризикот од 
вложувања во сопственички хартии од вредност на се-
кој национален пазар се пресметува како збир на: 

- износот на специфичниот ризик утврден согласно 
со точка 85 од оваа Одлука помножен со 4%; 

- износот на генералниот ризик утврден согласно со 
точка 86 од оваа Одлука помножен со 8%.  

85. Специфичниот ризик се дефинира како бруто-
позиција на сопственичките хартии од вредност, однос-
но збир на апсолутната вредност на сите долги и на си-
те кратки позиции во одделни сопственички хартии од 
вредност.  

86. Генералниот ризик ја претставува нето-позици-
јата на сопственичките хартии од вредност, односно 
разликата помеѓу збирот на долгите и збирот на кра-
тките позиции во одделни сопственички хартии од 
вредност.  

 
5. Капитал потребен за покривање на ризикот од 

промена на цените на стоките 
 
87. Банката е должна да го утврдува капиталот по-

требен за покривање на ризикот од промена на цените 
на стоките за сите позиции од портфолиото на банкар-
ски активности и од портфолиото за тргување. 

88. Под стока, во смисла на оваа Одлука, се подраз-
бира физичкиот производ со кој се тргува или може да 
се тргува на секундарниот пазар, како што се земјодел-
ските производи, минералите (вклучувајќи ја и нафта-

та), благородните метали (без златото) и деривативите 
и другите финансиски инструменти кои се однесуваат 
на овие производи.  

Секоја позиција на банката во стоки се изразува во 
стандардните мерни единици (пр. барели, тони, кило-
грами). Банката е должна да ја изрази пазарната вред-
ност на секоја стока во денари. Кога пазарната вред-
ност на стоката се изразува во друга валута, банката е 
должна да ја изрази таа вредност во денари, со примена 
на пазарниот девизен курс. 

89. При утврдување на капиталот потребен за по-
кривање на ризикот од промена на цените на стоките, 
банката е должна да ја прикаже долгата или кратката 
позиција во секоја стока. Позицијата во секоја одделна 
стока, позициите во деривативи и други финансиски 
инструменти кои се однесуваат на стоки се искажуваат 
согласно со точките 90 и 91 од оваа Одлука. 

Доколку одредена позиција во стока претставува из-
ложеност и на други ризици дефинирани со оваа Одлука, 
банката е должна соодветно да ја вклучи во утврдувањето 
на капиталот потребен за покривање на тие ризици. 

90. Позициите во финансиски деривативи и други 
финансиски инструменти кои се однесуваат на стоки се 
прикажуваат како комбинација на долга и кратка пози-
ција во предметот на деривативот со соодветната роч-
ност, и тоа: 

- за фјучерс и форвард договори каде предметот е 
одредена стока, како комбинација на долга и кратка по-
зиција на предметот на договорот (стоката); 

- за своп на стоки како комбинација на долга и кра-
тка позиција на стоките што се предмет на свопот. 

Позициите во репо-договори и договори за земање 
или давање на заем стоки на друга договорна страна се 
вклучуваат во утврдувањето на капиталот потребен за 
покривање на ризикот од промена на цените како пози-
ции во стоките кои се предмет на овие договори. 

91. Банката може да врши нетирање на кратките и 
долгите позиции во деривативи на стоки доколку ста-
нува збор за ист вид и исто количество стока, чија 
вредноста е изразена во иста валута и кои имаат ист 
рок на достасување. 

92. Капиталот потребен за покривање на ризикот на 
промена на цените на стоките се пресметува за секоја 
одделна стока, како збир на: 

- 15% од нето-позицијата на стоката утврдена сог-
ласно со точка 93 од оваа Одлука, помножена со теков-
ната пазарна цена на таа стока; и 

- 3% од бруто-позицијата на стоката утврдена сог-
ласно со точка 94 од оваа Одлука, помножена со теков-
ната пазарна цена на таа стока. 

93. Нето-позицијата на банката во една стока прет-
ставува разлика помеѓу долгите и кратките позиции во 
таа стока. 

94. Бруто-позицијата на банката во една стока прет-
ставува збир на апсолутните вредности на долгите и 
кратките позиции во таа стока. 

95. Вкупниот капитал на банката потребен за по-
кривање на ризикот на промена на цените на стоки 
претставува збир на капиталот на банката потребен за 
покривање на ризикот од промена на цената на секоја 
стока со која тргува. 

 
6. Капитал потребен за покривање на ризикот од 
порамнување/испорака и ризикот од другата дого-

ворна страна 
 
96. Ризикот од порамнување/испорака (settlement/delivery 

risk) и ризикот од другата договорна страна (counterparty 
risk) се ризици кои произлегуваат од фактори поврзани со 
страната со која се тргува со конкретниот финансиски ин-
струмент, а не со издавачот на тој инструмент.  

Ризикот од порамнување/испорака е поврзан со 
трансакции со должнички инструменти, сопственички 
хартии од вредност и стоки во портфолиото за тргува-



Стр. 24 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 2007 
 

ње, кои не се порамнети на датумот на порамнува-
ње/испорака. Ризикот од другата договорна страна се 
јавува кај сите позиции во портфолиото за тргување 
кои не се порамнети. Под датум на испорака се подраз-
бира датумот на порамнување договорен помеѓу банка-
та и другата договорна страна. 

 
6. 1. Ризик од порамнување/испорака 

 
97. Банката е должна да го утврдува капиталот по-

требен за покривање на ризикот од порамнување/испо-
рака за сите трансакции со должнички инструменти, 
сопственички хартии од вредност и стоки кои не се из-
мирени во рок од пет или повеќе работни дена по дого-
ворениот датум на испорака.  

Банката не е должна да утврдува капитал за покри-
вање на ризикот од порамнување/испорака по основ на 
репо-договори и договори за земање, односно давање 
на заем хартии од вредност и стоки на друга договорна 
страна.  

98. Капиталот потребен за покривање на ризикот од 
порамнување/испорака се пресметува кога разликата 
помеѓу договорената цена на порамнување за конкрет-
ниот инструмент и неговата тековна пазарна вредност 
се помножи со соодветниот процент од колона А од та-
бела бр. 6.  

 
Табела бр. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Капиталот од став 1 од оваа точка се утврдува само 

доколку разликата помеѓу цените на конкретниот ин-
струмент значи загуба за банката (во случај на купува-
ње, кога тековната пазарна цена е повисока од догово-
рената цена, или во случај на продажба, кога тековната 
пазарна цена е пониска од договорената цена на порам-
нување). 

Банката може да го утврдува капиталот потребен за 
покривање на ризикот од порамнување/испорака и врз 
основа на процентите од колона Б од табелата бр. 6. 
Доколку банката одлучи да ги применува процентите 
од колона Б, должна е тоа да го прави за сите трансак-
ции, односно не може за различен број на денови по 
датумот на испорака да користи проценти од различни 
колони. 

 
6.2. Ризик од другата договорна страна 

 
99. Капиталот потребен за покривање на ризикот од 

другата договорна страна претставува збир на капита-
лот утврден согласно со точките 100, 101, 102 и 103 од 
оваа Одлука. 

Вклучувањето на позициите од портфолиото за тр-
гување во утврдувањето на капиталот потребен за по-
кривање на ризикот од порамнување/испорака соглас-
но со делот 6.1. од оваа глава, не значи нивно исклучу-
вање од пресметката на потребниот капитал за покри-
вање на ризикот од другата договорна страна, во смис-
ла на точките 100, 101, 102 и 103 од оваа Одлука. 

100.  Банката е должна да го утврдува капиталот по-
требен за покривање на ризикот од другата договорна 
страна во случаите кога нема усогласеност помеѓу дату-
мот на плаќање по хартиите од вредност или стоката и 
датумот на нивната испорака (free deliveries), и тоа кога: 

- банката извршила плаќање по основ на купени 
хартии од вредност или стока пред нивната испорака 
или ги испорачала продадените хартии од вредност 
или стока пред нивната наплата; 

- при трансакции со странство е поминат еден или по-
веќе денови од денот кога е извршено плаќањето или е из-
вршена испораката на хартии од вредност или стоката. 

Капиталот потребен за покривање на ризикот од 
другата договорна страна по основ на позициите од 
став 1 од оваа точка изнесува 8% од производот на 
вредноста на хартијата од вредност, стоката или гото-
вината што  ги побарува банката и пондерот за креди-
тен ризик кој се применува за таа договорна страна, 
согласно со точка 40 од оваа Одлука. 

101. Кај репо-договорите за продажба на хартии од 
вредност и стоки и договорите за давање хартии од 
вредност и стоки на заем, банката е должна да ја утвр-
ди разликата помеѓу пазарната вредност на продадени-
те, односно дадените хартии од вредност и стоки на за-
ем и готовината или пазарната вредност на обезбедува-
њето што го добила банката по основ на тој договор. 
Банката ја вклучува оваа разлика во утврдувањето на 
капиталот потребен за покривање на ризикот од друга-
та договорна страна кој произлегува од овие договори, 
само доколку оваа разлика е позитивна. 

Кај репо-договорите за купување хартии од вред-
ност и стоки (reverse repo) и договорите за зајмување 
на хартии од вредност и стоки од друга договорна стра-
на, банката е должна да ја утврди разликата помеѓу 
платената готовина, односно пазарната вредност на 
обезбедувањето кое £ е дадено на другата договорна 
страна и пазарната вредност на купените, односно зај-
мените хартии од вредност и стока од другата страна. 
Банката ја вклучува оваа разлика во утврдувањето на 
капиталот потребен за покривање на ризикот од друга-
та договорна страна кој произлегува од овие договори, 
само доколку оваа разлика е позитивна. 

Капиталот потребен за покривање на ризикот од дру-
гата договорна страна по основ на позициите од став 1 и 
2 од оваа точка, изнесува 8% од производот на разликата 
утврдена согласно со ставовите 1 и 2 од оваа точка и 
пондерот за кредитен ризик кој се применува за таа до-
говорна страна, согласно со точка 40 од оваа Одлука. 

102. Капиталот потребен за покривање на ризикот 
од другата договорна страна за позиции во финансиски 
деривативи со кои се тргува преку шалтер, а кои не се 
предмет на утврдување на маргина на дневна основа 
(daily margin requirement)  изнесува 8% од производот 
на трошокот за замена утврден со примена на методот 
на пазарна вредност од точка 46 од оваа Одлука и пон-
дерот за кредитен ризик кој се применува за таа дого-
ворна страна, согласно со точка 40 од оваа Одлука. 

103. Банката е должна да утврдува капитал потре-
бен за покривање на ризикот од другата договорна 
страна по основ на изложеност на провизии, камати, 
дивиденди или маржи за финансиски деривативи кои 
се пресметуваат и плаќаат на дневна основа, а кои се 
однесуваат на позиции од портфолиото за тргување. 

Капиталот потребен за покривање на ризикот од 
другата страна по основ на позициите од став 1 на оваа 
точка изнесува 8% од производот на збирот на побару-
вањата на банката по овие позиции и пондерот за кре-
дитен ризик кој се применува за таа договорна страна, 
согласно со точка 40 од оваа Одлука. 

 
VIII. ТРЕТМАН НА ОПЦИИТЕ 

 
104. Во смисла на оваа Одлука, како позиции во оп-

ции се сметаат сите опции на каматни стапки, долж-
нички инструменти, сопственички хартии од вредност, 
девизен курс и на други финансиски инструменти со 
кои тргува банката на официјална берза или преку 
шалтер, како и сите други инструменти кои имаат 
слични карактеристики на опциите. 

105. Банката која купува опции е должна да утврду-
ва капитал потребен за покривање на пазарните ризици 
од купените опции на хартии од вредност, вклучувајќи 
ги и опциите кои се купени заради заштита на одреде-
ни позиции од портфолиото за тргување. 
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Износот на капиталот добиен согласно со точките 
106 и 107 од оваа Одлука, соодветно се вклучува во ка-
питалот потребен за покривање на ризикот од вложува-
ња во должнички инструменти и ризикот од вложува-
ња во сопственички хартии од вредност (дел 3 и 4 од 
глава VII) и капиталот потребен за покривање на ризи-
кот на девизниот курс (глава VI од оваа Одлука).  

106. Капиталот потребен за покривање на ризикот 
по основ на купени “call” и/или “put” опции, е помали-
от од следните износи: 

а)  пазарната вредност на предметот на опцијата 
помножена со:  

- збирот на специфичниот и генералниот ризик - за 
опции на должнички инструменти или сопственички 
хартии од вредност; 

-  8% - за валутни опции; 
-  15% - за опции на стоки; или 
б)  пазарната вредност на опцијата. 
107. Капиталот потребен за покривање на ризикот 

по основ на купени опции заради заштита на одредена 
позиција (hedged position) во портфолиото за тргување 
(комбинација на купена “put” опција и долга позиција 
во финансиски инструмент, странска валута или стока 
чија позиција се заштитува, или комбинација на купена 
“call” опција и кратка позиција во финансиски инстру-
мент, странска валута или стока чија позиција се за-
штитува), претставува разлика помеѓу: 

а)  пазарната вредност на предметот на опцијата 
помножена со: 

- збирот на капиталот потребен за покривање на 
специфичниот и генералниот ризик по основ на пред-
метот на опцијата - за опции на должнички инструмен-
ти и сопственички хартии од вредност; 

-  8% - за валутни опции; 
-  15% - за опции на стоки; и 
б)  внатрешната вредност на опцијата, односно из-

носот кој претставува приход за купувачот на опцијата 
(“in the money”). 

108. Банка не може да врши продажба на опции без 
претходна согласност од НБРМ за методот кој ќе го ко-
ристи за утврдување на капиталот потребен за покри-
вање на пазарните ризици, односно ризикот на девиз-
ниот курс поврзани со тие опции (пр. делта-плус метод 
или друг интерен модел). 

 
IX. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ НА  

КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА 
 
109. Секоја банка која е матичен субјект согласно 

со Одлуката за консолидирана супервизија, како и се-
која банка која е контролирана од страна на  финанси-
ско холдинг-друштво со седиште во Република Маке-
донија, е должна да ја применува оваа Одлука на инди-
видуална и на консолидирана основа. 

110. Матичната банка, која согласно со оваа Одлука 
е должна да утврдува капитал за покривање на ризикот 
на девизниот курс и на пазарните ризици, е должна да 
го утврдува капиталот потребен за покривање на овие 
ризици и на консолидирана основа. 

По исклучок на став 1 од оваа точка, матичната бан-
ка која не е должна да утврдува капитал за покривање на 
ризикот на девизниот курс и на пазарните ризици на ин-
дивидуална основа, е должна да утврдува капитал за по-
кривање на овие ризици на консолидирана основа, до-
колку банкарската група не ги исполнува исклучоците 
пропишани во точките 28 и 29 од оваа Одлука. 

111. Утврдувањето на адекватноста на капиталот на 
консолидирана основа се базира врз утврдување на по-
зициите кои се вклучуваат во портфолиото на банкар-
ски активности и позициите кои се вклучуваат во пор-
тфолиото за тргување на ниво на банкарската група, 
односно преку утврдување на активата пондерирана 
според кредитниот ризик и активата пондерирана спо-
ред другите ризици на банкарската група. 

1. Утврдување на активата пондерирана според 
кредитниот ризик на консолидирана основа  

112. Позициите од портфолиото на банкарски 
активности на банкарската група се утврдуваат врз ос-
нова на консолидираните финансиски извештаи на гру-
пата, изработени со користење на методот на целосна 
консолидација или друг метод, во зависност од односи-
те помеѓу матичната банка и субјектите на групата. 

Позициите од портфолиото на банкарски активно-
сти ги вклучуваат позициите од точка 25 од оваа Одлу-
ка, како и сите други слични позиции на другите субје-
кти на групата. 

113. Активата пондерирана според кредитниот ри-
зик се утврдува со примена на пондерите на ризичност 
од глава V од оваа Одлука на позициите од портфолио-
то на банкарски активности на банкарската група. 

Капиталот потребен за покривање на кредитниот 
ризик на ниво на банкарската група треба да изнесува 
најмалку 8% од износот на активата пондерирана спо-
ред кредитниот ризик на банкарската група, утврдена 
согласно со став 1 од оваа точка. 

 
2. Утврдување на активата пондерирана според 

другите ризици на консолидирана основа  
114. Активата пондерирана според другите ризици 

на банкарската група се утврдува кога збирот на капи-
талот потребен за покривање на ризикот на девизниот 
курс на банкарската група, утврден согласно со точката 
116 од оваа Одлука, и капиталот потребен за покрива-
ње на пазарните ризици на банкарската група, утврден 
согласно со точките 117 и 118 од оваа Одлука, ќе се 
помножи со 12,5. 

115. При утврдувањето на капиталот потребен за по-
кривање на ризикот на девизниот курс на банкарската 
група и капиталот потребен за покривање на пазарните 
ризици на банкарската група, се користи агрегираната ме-
тода, утврдена во точките 116 и 117 од оваа Одлука. 

116. Секој субјект на банкарската група е должен да 
го утврди капиталот потребен за покривање на ризикот 
на девизниот курс на индивидуална основа, согласно 
со глава VI од оваа Одлука. 

Збирот на утврдениот капитал од став 1 од оваа 
точка за сите субјекти на групата го дава капиталот по-
требен за покривање на ризикот на девизниот курс на 
банкарската група. При утврдувањето на капиталот, не 
може да се врши нетирање на кратките и долгите пози-
ции во иста валута помеѓу субјектите на групата. 

117. Секој субјект на банкарската група е должен да 
го утврди капиталот потребен за покривање на пазар-
ните ризици на индивидуална основа, согласно со гла-
ва VII од оваа Одлука. 

Збирот на утврдениот капитал од став 1 од оваа 
точка за сите субјекти на групата го дава капиталот по-
требен за покривање на пазарните ризици за банкарска-
та група. При утврдувањето на капиталот, не може да 
се врши нетирање на кратките и долгите позиции во 
исти финансиски инструменти  и стоки помеѓу субје-
ктите на групата. 

Позициите од портфолиото за тргување ги вклучу-
ваат позициите утврдени согласно со точките 22 и 23 
од оваа Одлука. 

118. Во случај кога одреден субјект на групата не е 
должен да утврдува капитал за покривање на пазарните 
ризици, неговите позиции од портфолиото за тргување за-
едно со позициите од портфолиото на банкарски активно-
сти се вклучуваат во утврдувањето на активата пондери-
рана според кредитниот ризик на консолидирана основа. 

119. По исклучок на точка 115 од оваа Одлука, по 
претходна согласност на НБРМ, матичната банка може 
да го примени методот на целосна консолидација за 
утврдување на активата пондерирана според другите 
ризици, доколку се врши дневно управување со пазар-
ните ризици и ризикот на девизниот курс и се исполне-
ти следните услови: 
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- матичниот субјект ги утврдува позициите во портфо-
лиото за тргување и/или агрегатната девизна позиција и 
ги следи пазарните ризици и ризикот на девизниот курс 
поврзани со овие позиции на перманентна основа; 

- секој одделен субјект на индивидуална основа ја 
одржува пропишаната стапка на адекватност на капи-
талот; 

- матичниот субјект има адекватна стручност и ре-
сурси за спроведување на методот на целосна консоли-
диција на дневна основа. 

 
X. ИЗВЕШТАЈ 

 
120. Банките составуваат извештај за спроведува-

њето на оваа Одлука според книговодствената состојба 
на 31 март, 30 јуни, 30 септември и 31 декември и го 
доставуваат до НБРМ. 

Рокот за доставување на извештајот со состојба на 
31 декември е пет работни дена по истекот на рокот за 
доставување на годишната сметка. 

Рокот за доставување на извештајот со состојба на 31 
март, 30 јуни и 30 септември е петнаесет работни дена 
по истекот на периодот за кој се доставува извештајот. 

По исклучок на став 1 од оваа точка, матичната 
банка е должна да  достави извештај за адекватноста на 
капиталот на консолидирана основа според книговодс-
твената состојба на 30 јуни и 31 декември. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121. На посебно барање на Народна банка на Републи-
ка Македонија банката е должна да изготви извештај со 
состојба на друг ден и во друг рок која е различна од со-
стојбата и рокови наведени во точка 120 од оваа Одлука. 

122. Банката е должна да го изготви првиот изве-
штај од точка 120 од оваа Одлука со состојба на 
31.12.2007 година и да го достави до Народна банка на 
Република Македонија најдоцна до рокот утврден во 
точка 120 од оваа Одлука. 

123. Народна банка на Република Македонија го про-
пишува упатството за спроведување на оваа Одлука. 

124. Одредбите од оваа Одлука што се однесуваат 
на банките се применуваат и на штедилниците. 

125. Оваа Одлука влегува во сила осум дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе почне 
да се применува од 31.12.2007 година, кога престануваат 
да важат Одлуката за методологијата на утврдување на 
гарантниот капитал на банките („Службен весник на 
РМ“ бр. 77/2000) и Одлуката за методологијата на утвр-
дување на ризично пондерираната актива на банките 
(„Службен весник на РМ“ бр. 50/2001). 

 
 О.бр. 02-15/XII-2/2006                   Претседател  
25 декември 2006 година  на Советот на Народна банка 
            Скопје                         на Република Македонија 
                                          Гувернер, 

                              м-р Петар Гошев, с.р. 
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51. 
Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народна 

банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 
61/05 и 129/06), а во врска со член 26 став 3 од Законот 
за девизно работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и врз ос-
нова на точка 10 од Одлуката за начинот на вршење на 
платниот промет со странство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 53/02), гувернерот на Народ-
на банка на Република Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
 
Во Упатството за начинот на вршење на платниот 

промет со странство У.бр. 09/2-10 („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/02, 98/02 и 105/05) се 
вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во делот I. НАПЛАТИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ - 
ОДОБРУВАЊЕ НА НАПЛАТАТА НА СМЕТКА НА 
КОРИСНИКОТ НА НАПЛАТАТА, во точка 36 алинеја 
7 зборовите: „за поединечните кредитни работи - кре-
дитна пријава во Народна банка, за останатите договор 
со нерезидентот“ се заменуваат со зборовите: „за кре-
дитните работи кои се предмет на поединечно известу-
вање - кредитна пријава од Народна банка, освен за 
кредитни работи на договорен откуп на побарувања и 
преземање на обврски - договор со нерезидентот.“ 

2. Во делот II. ПЛАЌАЊА НА НЕРЕЗИДЕНТИ - во 
точка 44 алинеја 9 зборовите: „кредитна пријава во На-
родна банка“ се заменуваат со зборовите: „за кредитни-
те работи кои се предмет на поединечно известување - 
кредитна пријава од Народна банка, освен за кредитни 
работи на договорен откуп на побарувања и преземање 
на обврски - договор со нерезидентот. “  

3. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ, во глава 
НАПЛАТИ, дел 1. А. СТОКИ шифра на основ 112: збо-
ровите: „наплата за извоз на стока, во период пократок 
од 180 дена од денот на царинење, согласно член 42 од 
Законот за девизно работење. За наплата за извоз на 
стока, во период подолг од 180 дена од денот на цари-
нење, види Капитални трансакции - Останати вложува-
ња - заеми и кредити.“ се заменуваат со зборовите: 
„наплата за извоз на стока. За наплата на извоз на стока 
по кој е склучен писмен договор за кредит со рок на 
наплата подолг од една година (предмет на поединечно 
известување согласно со Одлуката за начинот и усло-
вите за поднесување извештаи за склучени кредитни 
работи)види Капитални трансакции - Останати вложу-
вања - заеми, кредити и финансиски закуп.“ 

4. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ, во глава 
НАПЛАТИ, дел 1. А. СТОКИ шифра на основ 540: збо-
ровите: „однапред наплатен извоз на стока, во период 

пократок од 180 дена од денот на царинење, согласно 
член 42 од Законот за девизно работење. За однапред 
наплатен извоз на стоки, во период подолг од 180 дена 
од денот на царинење, види Капитални трансакции - 
Останати вложувања - заеми и кредити и финансиски 
закуп.“ се заменуваат со зборовите: „однапред напла-
тен извоз на стока. За однапред наплатен извоз на сто-
ка кој ќе се изврши во рок подолг од една година и за 
кој е склучен писмен договор за кредит (предмет на по-
единечно известување согласно со Одлуката за начи-
нот и условите за поднесување извештаи за склучени 
кредитни работи)види Капитални трансакции - Остана-
ти вложувања - заеми, кредити и финансиски закуп.“ 

5. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ, во глава 
ПЛАЌАЊА, дел 1. А. СТОКИ шифра на основ 112: 
зборовите: „плаќања за увоз на стока, во период покра-
ток од 180 дена од денот на царинење, согласно член 
42 од Законот за девизно работење. За плаќање на увоз 
на стока, во период подолг од 180 дена од денот на ца-
ринење, види Капитални трансакции - Останати вложу-
вања - заеми и кредити.“ се заменуваат со зборовите: 
„плаќања за увоз на стока. За плаќање на увоз на стока 
по кој е склучен писмен договор за кредит со рок на 
плаќање подолг од една година (предмет на поединеч-
но известување согласно со Одлуката за начинот и ус-
ловите за поднесување на извештаи за склучени кре-
дитни работи) види Капитални трансакции - Останати 
вложувања - заеми, кредити и финансиски закуп.“ 

6. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ, во глава 
ПЛАЌАЊА, дел 1. А. СТОКИ шифра на основ 540: 
зборовите: „однапред платен увоз на стока, во период 
пократок од 180 дена од денот на царинење, согласно 
член 42 од Законот за девизно работење. За однапред 
платен увоз на стока, во период подолг од 180 дена од 
денот на царинење, види Капитални трансакции - Оста-
нати вложувања - заеми, кредити и финансиски закуп.“ 
се заменуваат со зборовите: „однапред платен увоз на 
стока. За однапред платен увоз на стока кој ќе се извр-
ши во рок подолг од една година и за кој е склучен 
писмен договор за кредит (предмет на поединечно из-
вестување согласно со Одлуката за начинот и условите 
за поднесување на извештаи за склучени кредитни ра-
боти) види Капитални трансакции - Останати вложува-
ња - заеми, кредити и финансиски закуп.“ 

7. Прилог бр. 5 - ШИФРИ НА ЗЕМЈИ И МЕЃУНА-
РОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ се менува со нов Прилог кој 
е составен дел на ова Упатство.  

8. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-
шувањето и ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 

       Бр. 09/2-10/3      
3 јануари 2007 година                            Гувернер, 
            Скопје                                м-р Петар Гошев, с.р. 



Стр. 28 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 2007 
 

 



16 јануари 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 2007 
 



16 јануари 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 2007 
 



16 јануари 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 2007 
 



16 јануари 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 35 



Стр. 36 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 јануари 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 37 

52. 
Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народна 

банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04 
61/05 и 129/06), а во врска со член 26 став 3 од Законот 
за девизно работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, и 51/03) и врз ос-
нова на точка 6 од Одлуката за начинот и условите за 
поднесување извештаи за склучени кредитни работи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
138/06), гувернерот  на Народна банка на Република 
Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ-ОБРАСЦИ 
И НАЧИН НА НИВНО ПОПОЛНУВАЊЕ ЗА ОДО-

БРЕНИ КРЕДИТИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ 
 
Во Упатството за поднесување извештаи - обрасци 

и начин на нивно пополнување за одобрени кредити на 
нарезиденти У.бр. 09/II-2 („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 79/02) се вршат следните измени 
и дополнувања: 

1. Во делот I. Начин на пополнување на обрасците 
за кредитно одобрување, 1. Образец КО. 2 - Пријава за 
одобрен кредит на нерезидент - во точка 5 „Корисник 
на кредитот“, став 4 зборовите: „шифрарникот на др-
жави кој е составен дел на Упатството - Прилог, точка 
9“ се заменуваат со зборовите: „шифрарникот на земји, 
составен дел на Упатството за начинот на вршење на 
платниот промет со странство.“  

2. Во делот I. Начин на пополнување на обрасците 
за кредитно одобрување - во точка 7 „Договор“, став 3:  

- алинеја 4 (43 - дополнителен) се брише;  
- зборовите: „49 - останато“ во алинеја 10 се заме-

нуваат со зборовите: „49 - Преземање на обврски од 
правни односи меѓу резиденти, ако преземачот е нере-
зидент“  

- се додава нова алинеја 11: „50 - Купување на поба-
рување од правни односи меѓу нерезиденти, ако купу-
вачот е резидент“; 

- се додава нова алинеја 12: „59 - останато“; 
- во алинеја: „“Вид на договор“ се брише подалине-

ја: „Дополнителен - кредитна работа која настанала врз 
основа на договорено одложување на наплатата на ре-
довен извоз на стоки и услуги, над 180 дена. Се додава 
нова подалинеја: „Преземање на обврски од правни од-
носи меѓу резиденти, ако преземачот  е нерезидент - 
договор со кој нерезидент презема обврска на рези-
дент-должник, со што резидентот-кредитор се стекнува 
со побарување од нерезидентот-должник.“ Се додава 
нова подалинеја: „Купување на побарување од правни 
односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е резидент - 
договор со кој резидентот-кредитор купува побарување 
од нерезидентот-кредитор, со што се стекнува со поба-
рување од нерезидентот-должник.“   

3. Во делот I. Начин на пополнување на обрасците 
за кредитно одобрување, 2. Образец КО. 7 - Специфи-
кација, во точка 40, Обележје 10 - Шифра на држава на 
корисникот, зборовите: „од шифрарникот на држави 
составен дел од Упатството - Прилог, точка 9“ се заме-
нуваат со зборовите: „шифрарникот на земји, составен 
дел на Упатството за начинот на вршење на платниот 
промет со странство.“ 

4. Во прилог бр. 3: Шифри за видови на кредити“:   
- се брише шифра 04 - Банкарска краткорочна кре-

дитна линија; 
- се брише шифра 08 - Заем меѓу економски поврза-

ни субјекти, при што резидентот одобрува кредит на 
трговско друштво во негова целосна сопственост, како 
и заем со намена за воспоставување трајна економска 
поврзаност; 

- се брише шифра 09 - Нераспределено по видови 
на кредити (краткорочен стоков кредит); 

- се додава нова шифра 11 - Преземање на обврски 
од правни односи меѓу резиденти, ако преземачот  е 
нерезидент; и 

- се додава нова шифра 12 - Купување на побарува-
ње од правни односи меѓу нерезиденти, ако купувачот 
е резидент. 

5. Во прилог бр. 4: „Шифри за намена на кредити“: 
- се брише дел: „4. Намена на краткорочни банкарски 

кредитни линии“ и алинеја: „01 - За тековни плаќања“; 
- се брише дел: „8. Заеми меѓу економски поврзани 

субјекти, при што резидент одобрува кредит на нерези-
дент трговско друштво во негова целосна сопственост, 
како и заеми со намена за воспоставување на трајна 
економска поврзаност“ и алинеја: „01 - Директни инве-
стиции“; 

- се брише дел: „9. Нераспределено по видови на 
кредити (краткорочни стокови кредити)“ и алинеја: „01 
- Извоз на суровини и репроматеријали“; 

- се додава нов дел: „11. Преземање на обврски од 
правни односи меѓу резиденти, ако преземачот  е нере-
зидент “ и алинеја: „01 - Преземање на обврски“; 

- се додава нов дел: „12. Купување на побарување 
од правни односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е 
резидент“ и алинеја: „01 - Купување на побарувања“. 

6. Во прилог бр. 5: „Шифри за облици на гаранции“:   
- во шифра 5 - Хипотека на движен или недвижен 

имот, зборовите: „на движен или недвижен имот “ се 
бришат; 

- се додава нова шифра: „8 - Залог на движнини“; 
- се додава нова шифра: „9  - Залог на хартии од 

вредност“. 
7. Прилог бр. 9: „Шифри на држави“ се брише. 
8. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-

шувањето и ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     У.бр.09/II - 2/1 
3 јануари 2007 година                          Гувернер,  
            Скопје                             м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
53. 

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04  
61/05 и 129/06), а во врска со член 26 став 3 од Законот 
за девизно работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, и 51/03) и врз ос-
нова на точка 6 од Одлуката за начинот и условите за 
поднесување извештаи за склучени кредитни работи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
138/06), гувернерот  на Народна банка на Република 
Македонија донесува 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ-ОБРАСЦИ И 
НАЧИН НА НИВНО ПОПОЛНУВАЊЕ ЗА ЗЕМЕНИ 
КРЕДИТИ НА РЕЗИДЕНТИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ 

 
Во Упатството за поднесување извештаи-обрасци и 

начин на нивно пополнување за земени кредити на ре-
зиденти од нерезиденти У.бр. 09/II-1 („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 79/02), се вршат следни-
те измени и дополнувања: 

 1. Во делот I. Начин на пополнување на обрасците 
за кредитно задолжување, 1. Образец КЗ.2 - Пријава за 
земен кредит на резидент од нерезидент - во точка 5 
„Кредитор“, став 5 зборовите: “шифрарникот на држа-
ви кој е составен дел на Упатството - Прилог, точка 8“ 
се заменуваат со зборовите: „шифрарникот на земји, 
составен дел на Упатството за начинот на вршење на 
платниот промет со странство.“  



Стр. 38 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 2007 
 

2. Во делот I. Начин на пополнување на обрасците за 
кредитно задолжување - во точка 8 „Договор“, став 3:  

- алинеја 4 (43 - дополнителен) се брише;  
- зборовите „49 - останато“ во алинеја 10 се замену-

ваат со зборовите „49 - Преземање обврски од правни 
односи меѓу нерезиденти, ако преземачот е резидент“;  

- се додава нова алинеја 11: „50 - Купување на поба-
рувањето од правни односи меѓу резиденти, ако  купу-
вачот е нерезидент“; 

- се додава нова алинеја 12: „59 - останато“; 
- во алинеја “Вид на договор” се брише потточка 4. 

Потточка 5 станува потточка 4, потточка 6 станува пот-
точка 5, потточка 7 станува потточка 6, потточка 8 ста-
нува потточка 7, потточка 9 станува потточка 8. Се до-
дава потточка 9 - Преземање обврски од правни односи 
меѓу нерезиденти, ако преземачот е резидент - договор 
со кој резидент презема обврска на нерезидент-долж-
ник, со што се стекнува со долг кон нерезидентот-кре-
дитор.  Се додава потточка 10 -  Купување побарување 
од правни односи меѓу резиденти, ако  купувачот е не-
резидент - договор со кој резидентот-кредитор го про-
дава своето побарување од резидентот-должник на не-
резидент, со што резидентот-должник се стекнува со 
долг кон нерезидентот-кредитор.   

3. Во делот I. Начин на пополнување на обрасците 
за кредитно задолжување, 2. Образец КЗ.7 - Специфи-
кација- во точка 39 “Обележје 10 “Шифра на државата 
на кредиторот”, зборовите: „од шифрарникот на држа-
ви составен дел на Упатството - Прилог, точка 8“ се за-
менуваат со зборовите: „шифрарникот на земји, соста-
вен дел на Упатството за начинот на вршење на плат-
ниот промет со странство.“  

4. Во прилог бр. 3 ВИДОВИ НА КРЕДИТИ 
- се брише шифра 04 - Банкарска краткорочна кре-

дитна линија; 
- се брише шифра 08 - Заем од инвеститорот кој  е 

наменет за трговско друштво во негова целосна сопс-
твеност, како и  заем со намена за воспоставување трај-
на економска поврзаност и ако заемот е даден меѓу 
економски поврзани субјекти; 

- се брише шифра 09 - Нераспределено по видови 
на кредити (краткорочен стоковен кредит); 

- се додава нова шифра 11 - Преземање на обврски 
од правни односи меѓу нерезиденти, ако преземачот е 
резидент; и 

- се додава нова шифра 12 - Купување на побарува-
њето од правни односи меѓу резиденти, ако  купувачот 
е нерезидент. 

5. Во прилог бр. 4 НАМЕНА НА КРЕДИТИ 
- се брише дел: „4. Намена на краткорочни банкарски 

кредитни линии“ и алинеја: „01 - За тековни плаќања“; 
- се брише дел: „8. Заеми од инвеститорот кои се 

наменети за трговско друштво во негова целосна сопс-
твеност, како и заеми со намена за воспоставување на 
трајна економска поврзаност и ако заемите се дадени 
меѓу економски поврзани субјекти“ и алинеја: „01 - Ди-
ректни инвестиции“; 

- се брише дел: „9. Нераспределено по видови на 
кредити (краткорочни стоковни кредити)“ и алинеја: 
„01 - Увоз на суровини и репроматеријали“; 

- се додава нов дел: „11. Преземање на обврски од 
правни односи меѓу нерезиденти, ако преземачот е ре-
зидент“ и алинеја: „01 - Преземање на обврски“; 

- се додава нов дел: „12. Купување на побарувањето 
од правни односи меѓу резиденти, ако  купувачот е не-
резидент“ и алинеја: „01 - Купување на побарувања“. 

6. Во прилог бр. 5 ОБЛИЦИ НА ГАРАНЦИИ:   
- во шифра 5 - Хипотека на движен или недвижен 

имот, зборовите: „на движен или недвижен имот“ се 
бришат; 

- се додава нова шифра: „8 - Залог на движнини“; 
- се додава нова шифра: „9 - Залог на хартии од 

вредност“. 
7. Прилог бр. 8 „ШИФРИ НА ДРЖАВИ“ се брише. 

8. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-
шувањето и ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     У.бр.09/II-1/1 
3 јануари 2007 година                            Гувернер, 
             Скопје                       м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
54. 

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 
61/05 и 129/06), а во врска со точка 8 од Одлуката за 
начинот и условите за доставување извештаи за склу-
чени кредитни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 138/06), гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА  ДОСТАВУВАЊЕ ЗБИРНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 
СКЛУЧЕНИ КРЕДИТНИ РАБОТИ НА РЕЗИДЕНТИ 

СО НЕРЕЗИДЕНТИ 
 
1. Со ова Упатство се пропишуваат формата и содр-

жината на обрасците на кои резидентите ја известуваат 
Народна банка на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Народна банка) збирно за склучени кредит-
ни работи со нерезиденти, како и начинот на нивното 
пополнување. 

2. Резидентите известуваат збирно за следните кре-
дитни работи: 

- издадени емства и гаранции; 
- дадени хипотеки, залог на движнини и други об-

лици на осигурување. 
Овие кредитни работи се предмет на збирно изве-

стување само доколку не се составен дел на кредитна 
работа која е предмет на поединечно известување.  

Известување по овие кредитни работи врши рези-
дентот-издавач на гаранција или  друго правно лице 
врз основа на писмено овластување да известува во не-
гово име (во натамошниот текст: Известувач).  

3. Известувачот известува збирно на извештај за из-
дадено емство, гаранција, хипотека, залог на движнини 
и други облици на осигурување издадени од резиден-
тот-издавач на гаранција во корист на нерезидент (во 
натамошниот текст: Образец Г-1), кој е составен дел на 
ова Упатство.  

Овој извештај содржи податоци за состојбата и про-
метот на издадените емства, гаранции, хипотеки, залог 
на движнини и други облици на осигурување (во ната-
мошниот текст: гаранции) од страна на резидентот-из-
давач на гаранција во корист на нерезидентот-корис-
ник на гаранцијата, а налогодавец за издавање на га-
ранцијата може да биде резидент или нерезидент. 

4. Образецот Г-1 се пополнува на следниот начин: 
Во обележјата од 1 до 4 се внесуваат кумулативни 

податоци за состојбата на издадените гаранции на не-
резиденти на последниот ден од месецот за кој се изве-
стува, додека во обележје 5 се внесуваат податоци за 
прометот во текот на месецот за кој се известува. 

Податоците во извештајот се искажуваат во денари, 
со две децимални места. За конверзија во денари се ко-
ристи средниот курс на Народна банка кој важи на пос-
ледниот ден во месецот за кој се известува. 

Обележје 1 - „Состојба на издадени гаранции спо-
ред валута“ 

Во поодделни редови се внесува шифрата на валу-
тата во која се издадени гаранциите од шифрарникот 
на валути, составен дел на Упатството за начинот на 
вршење на платниот промет со странство.  

Во колона 1 - „Налогодавец на гаранцијата е рези-
дент“  
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За секоја валута се внесува износот на состојбата на 
издадените гаранции во односната валута.  

Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-
носно збирот од колона 1. 

Во колона 2 - „Налогодавец на гаранцијата е нере-
зидент“  

За секоја валута се внесува износот на состојбата на 
издадени гаранции во односната валута.  

Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-
носно збирот од колона 2. 

Во колона 3 - „Вкупно“ 
За секоја валута се внесува вкупниот износ на со-

стојбата на издадени гаранции како збир на колона 1 и 
колона 2.  

Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-
носно збирот од колона 3. 

Обележје 2 - „Состојба на издадени гаранции спо-
ред земјата на нерезидентот“ 

Во поодделни редови се внесува шифрата на земја-
та на нерезидентот на кој му е издадена гаранција од 
шифрарникот на земји, составен дел на Упатството за 
начинот на вршење на платниот промет со странство.  

Во колона 1 - „Налогодавец на гаранцијата е резидент“  
За секоја земја се внесува износот на состојбата на 

издадени гаранции за односната земја.  
Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-

носно збирот од колона 1. 
Во колона 2 - „Налогодавец на гаранцијата е нере-

зидент“  
За секоја земја се внесува износот на состојбата на 

издадени гаранции за односната земја.  
Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-

носно збирот од колона 2. 
Во колона 3 - „Вкупно“ 
За секоја земја се внесува вкупниот износ за состој-

бата на издадени гаранции како збир на колона 1 и ко-
лона 2. 

Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-
носно збирот од колона 3. 

Обележје 3  - „Состојба на издадени гаранции спо-
ред видот  на работата“ 

Во ова обележје се известува според видовите рабо-
та кои се основа за издавање гаранции. 

Во колона 1 - „Налогодавец на гаранцијата е рези-
дент“  

За секоја поодделна работа се внесува износот за 
состојбата на издадените гаранции.  

Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-
носно збирот од колона 1. 

Во колона 2 - „Налогодавец на гаранцијата е нере-
зидент“  

За секоја поодделна работа се внесува износот за 
состојбата на издадените гаранции.  

Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-
носно збирот од колона 2. 

Во колона 3 - „Вкупно“ 
За секоја поодделна работа се внесува вкупниот из-

нос за состојбата на издадени гаранции како збир на 
колона 1 и колона 2. 

Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-
носно збирот од колона 3. 

Обележје 4  - „Состојба на издадени гаранции спо-
ред рокот на траење“ 

4.1 краткорочни (со рок на достасување до една го-
дина); и 

4.2 долгорочни (со рок на достасување подолг од 
една година) 

Во колона 1 - „Налогодавец на гаранцијата е рези-
дент“  

За секоја категорија  рок на траење се внесува изно-
сот за состојбата на издадени гаранции. 

Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-
носно збирот од колона 1. 

Во колона 2 - „Налогодавец на гаранцијата е нере-
зидент“  

За секоја категорија рок на траење се внесува изно-
сот за состојбата на издадени гаранции.  

Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-
носно збирот од колона 2. 

Во колона 3 - „Вкупно“ 
За секоја категорија рочност се внесува вкупниот 

износ за состојбата на издадени гаранции како збир на 
колона 1 и колона 2. 

Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, од-
носно збирот од колона 3. 

Обележје 5  -„“Промет во месецот“ 
5.1 Издадени нови гаранции - гаранции кои се изда-

дени во тековниот месец од страна на резидентот;  
5.2 Платени гаранции - гаранции кои се платени во 

тековниот месец од страна на резидентот-издавач на 
гаранцијата; и  

5.3 Згаснати гаранции - гаранции за кои во тековни-
от месец згаснале обврските на резидентот-издавач на 
гаранцијата. 

Во колона 1 - „Налогодавец на гаранцијата е рези-
дент“  

Се внесува износот на издадени нови гаранции,  
платени гаранции и згаснати гаранции.  

Во колона 2 - „Налогодавец на гаранцијата е нере-
зидент“  

Се внесува износот на издадени нови гаранции,  
платени гаранции и згаснати гаранции.  

Во колона 3 - „Вкупно“ 
Се внесува збирот на издадени нови гаранции,  пла-

тени гаранции и згаснати гаранции од колоните 1 и 2.  
Обележје 6  - „Резидент-издавач на гаранција“ 
Се внесуваат податоци за резидентот-издавач на га-

ранцијата и тоа: матичен број, назив, седиште и печат, 
име, презиме, потпис  на  одговорното лице, како и  ме-
сто и датум на доставување на извештајот. 

Обележје 7  - „Известувач“ 
Се внесуваат податоци за известувачот (резидентот-

издавач на гаранција или  друго правно лице врз осно-
ва на писмено овластување да известува во негово име) 
и тоа: назив, седиште и печат, име, презиме, потпис  на  
одговорното лице, како и  место и датум на доставува-
ње на извештајот. 

5. Извештајот се изготвува во два примерока, од 
кои еден примерок се доставува до Народна банка во 
печатена копија во рок од десет работни дена по исте-
кот на месецот за кој се известува. 

6. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-
шувањето и ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

7.  Со влегувањето во сила на ова упатство преста-
нува да важи Упатството за  начинот и роковите за до-
ставување на збирни извештаи за склучени кредитни 
работи меѓу резиденти и нерезиденти („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 79/02).  
        У.бр.09/II-8 
5 јануари 2007 година                            Гувернер, 

       Скопје                                м-р Петар Гошев, с.р. 
___________ 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
55. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр.70/1992) на седницата одржана на 20 декември 
2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста на Законот за дополнување на Законот за 
експропријација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.46/2005). 
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2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Љупка Попеска од Охрид на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за по-
ведување постапка за оценување на уставноста на За-
конот означен во точката 1 од ова решение.  

Според наводите во иницијативата, со оспорениот 
закон, со кој законодавецот повторно го вовел веќе ед-
наш напуштениот термин својствен за претходниот си-
стем „предимствено право на градба“ директно се по-
вредувало правото на сопственост. Како причини, од-
носно аргументи за тоа, во иницијативата се наведува 
дека одземањето на недвижноста, во конкретниот слу-
чај на неизграденото градежно земјиште, од сопствени-
кот и негово пренесување на друго лице за изградба на 
станбени, деловни и стопански објекти предвидени со 
детални урбанистички планови значело одземање зара-
ди лични потреби и стекнување на профит, а не заради 
потреби од јавен интерес, како што било утврдено во 
оспорениот закон.  

Имено, подносителот на иницијативата смета дека 
одземањето на неизградено градежно земјиште од 
страна на државата заради остварување на предимстве-
но право на градба на станбени, деловни или стопански 
објекти од страна на физички и правни лица кои се во 
нивен личен интерес не може да биде од јавен интерес, 
затоа што објектите од јавен интерес служеле за добро-
то на целата заедница, а не на поединци. Оттука, спо-
ред подносителот на иницијативата законодавецот не 
смеел да го третира како јавен интерес одземањето на 
правото на сопственост за изградба на станбени, делов-
ни и стопански објекти.  

Понатаму, во иницијативата се наведува дека со ос-
порениот закон, со кој се предвидувало дека стекнува-
њето на предимственото право на градба претставувало 
општ интерес, што всушност не можело да биде, не само 
што се повредувал членот 30 од Уставот, туку истовре-
мено се повредувал и членот 9 од Уставот, како и член 
14 од Европската конвенција за човекови права. Ова од 
причина што со овој закон граѓаните се доведувале во 
нерамноправна положба, затоа што за реализација на 
деталните урбанистички планови на едни граѓани им се 
одземала сопственоста на градежното неизградено 
земјиште, а на други не, иако и едните и другите 
„неоправдано не сакале да градат“. Имено, согласно овој 
закон граѓаните кои се единствени сопственици на неиз-
градено градежно земјиште што ја сочинува градежната 
парцела и „неоправдано не сакаат да градат“ се ставале 
во привилегирана положба во однос на граѓаните кои се 
сосопственици на градежното неизградено земјиште 
што ја сочинуваат градежната парцела, кои исто така 
„неоправдано не сакаат да градат“, затоа што на првата 
повластена категорија граѓани согласно овој закон во 
таков случај не можело да им биде одземано земјиштето 
за разлика од втората категорија граѓани на кои 
неизграденото градежно земјиште може да им биде од-
земано според одредбите на оспорениот закон. 

Со оглед на тоа што предимствено право на градба 
можело да се стекне и над државно земјиште, што зна-
чи дека за приватни цели можело да се експроприра и 
државно земјиште, според наводите во иницијативата 
со овој противуставен закон се изигрувале прописите 
кои предвидуваат продажба на државно земјиште со 
јавно наддавање, а се одбегнувала и можноста да се по-
стигне повисока цена на државното земјиште преку 
јавното наддавање. На тој начин оспорениот закон ги 
ставал во нееднаква правна положба субјектите на па-
зарот поради што тој бил во спротивност и со член 55 
од Уставот на Република Македонија.  

Според наводите во иницијативата, во оспорениот 
закон не можело да се оправда ниту решението со кое 
сопствениците на различните катастарски парцели во 
состав на градежната парцела се присилувале да по-

стигнат договор за заедничка градба на предвидениот 
објект на таа парцела, затоа што тоа било вградено со 
цел да се овозможи изигрување на економските зако-
нитости што владееле при договорањето во корист на 
градежните фирми, а на штета на дел од сопствениците 
на градежната парцела што не ги прифаќаат условите 
договорени со другите сопственици. Ова е уште една 
причина поради која овој закон, исто така, бил во спро-
тивност со членот 55 од Уставот.  

Со оглед на тоа што во оспорениот закон не било 
предвидено правото на жалба против решението на су-
дот со кое ги задолжува сопствениците на градежното 
неизградено земјиште во определен рок да постигнат 
договор за заедничка градба под закана на присилните 
прописи, овој закон ги повредувал и член 15 од Уста-
вот на Република Македонија, како и членот 13 од 
Европската конвенција за човековите права во кој е 
пропишано правото на ефикасен национален правен 
лек. 

Поради изнесените причини, а заради тежината на 
последиците од примената на оспорениот закон, подно-
сителот на иницијативата предлага Судот да го пони-
шти Законот, а до донесување на конечна одлука се 
предлага Судот да донесе решение за запирање на из-
вршувањето на дејствијата што се преземаат за стекну-
вање предимствено право на градба на предлагачите во 
предметот ВПП.бр.81/2005 што се води пред Основни-
от суд во Охрид. 

4. Судот на седницата утврди дека со член 1 од ос-
порениот Закон, во Законот за експропријација 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.33/1995, 20/1998, 40/1999 и 31/2003) во членот 2 
став 1 по алинејата 15 се додава нова алинеја според 
која како јавен интерес се утврдува изградбата на стан-
бени, деловни и стопански објекти предвидени за гра-
дење со детални урбанистички планови, заради стекну-
вање на предимствено право на градба на неизградено 
градежно земјиште.  

Според членот 45-а, кој со член 2 од оспорениот За-
кон е додаден по член 45 од Законот за експропријаци-
ја, предимствено право на градба е право со кое под ус-
лови, на начин и во постапка утврдени со овој закон, се 
стекнува сопственикот на градежно неизградено земји-
ште да гради станбени, деловни или стопански објекти 
предвидени за градење на тоа земјиште со детални ур-
банистички планови.  

Стекнувањето на правото од ставот 1 на овој член е 
во општ интерес.  

Предимственото право на градба може да го стек-
нуваат домашни физички и правни лица, вклучувајќи ја 
и државата. 

Во останатите нови членови 45-б, 45-в, 45-г, 45-д, 
45-ѓ, 45-е, 45-ж, 45-з, 45-ѕ, 45-и, 45-ј и 45-к кои со член 
2 од оспорениот Закон се исто така додадени по член 
45 од Законот за експропријација, се уредуваат начи-
нот, условите и постапката за стекнување на предимс-
твеното право на градба, за чие стекнување, по предлог 
на сопствениците на неизградено градежно земјиште 
кои имаат мнозинство на сопственост на тоа земјиште, 
одлучува надлежен суд, според правилата на вонпро-
цесната постапка. 

5. Според членот 8 став 1 алинеја 6, 7 и 10 од Уста-
вот, темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се правната заштита на сопствено-
ста; слободата на пазарот и претприемништвото и уре-
дувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и 
унапредувањето на животната средина и на природата. 

Со членот 30 од Уставот се гарантира правото на 
сопственост и правото на наследување. Сопственоста 
создава права и обврски и треба да служи за добро на 
поединецот и заедницата. Никому не можат да му би-
дат одземени или ограничени сопственоста и правата 
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кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен 
интерес утврден со закон. Во случај на експропријација 
на сопственоста или во случај на ограничување на 
сопственоста се гарантира праведен надомест кој не 
може да биде понизок од пазарната вредност. 

Според членот 51 од Уставот, законите мораат да 
бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи 
со Уставот и со законите.  

Во членот 55 од Уставот, кој е поместен во делот за 
основите на економските односи, се гарантира слобо-
дата на пазарот и претприемништвото, како и еднакво-
ста на субјектите на пазарот, за што државата е должна 
да презема мерки против монополската положба и мо-
нополското однесување на пазарот.  

Според членот 56 став 1 од Уставот, сите природни 
богатства на Републиката, растителниот и животински-
от свет, добрата во општа употреба, како и предметите 
и објектите од особено културно и историско значење 
определени со закон се добра од општ интерес на Ре-
публиката и уживаат посебна заштита. 

Законот за сопственост и други стварни права 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/2001), во членот 5 утврдил дека правото на сопстве-
ност и другите стварни права се остваруваат врз основа 
на слободна диспозиција со нужни ограничувања пред-
видени во Уставот и законите.  

Со одредбата од членот 16 на овој закон е опреде-
лено дека сите природни богатства, растителниот и жи-
вотинскиот свет, стварите во општа употреба, градеж-
ното земјиште, шумите и земјоделското земјиште, па-
сиштата и водите, како и стварите и објектите од осо-
бено културно и историско значење определени со за-
кон се ствари (добра) од општ интерес за Републиката. 
Според ставот 2, стварите кои врз основа на Уставот 
или со посебни закони се прогласени за ствари од општ 
интерес за Републиката можат да бидат предмет на 
правото на сопственост на државата односно на физич-
ки и правни лица. 

Законот за градежното земјиште („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.53/2001) во членот 1 
определил дека со овој закон се уредуваат правата и 
обврските во поглед на градежното земјиште и уреду-
вањето на тоа земјиште. 

Согласно членот 2 од овој закон, градежното земји-
ште е добро од општ интерес за Републиката и ужива 
посебна заштита на начин и услови утврдени со овој 
закон. Уредувањето на градежното земјиште е дејност 
од јавен интерес. 

Според членот 5, исто така, од овој закон, сопстве-
носта врз градежното земјиште создава права и обвр-
ски и служи за доброто на сопственикот и на заедница-
та. 

Понатаму, со Законот за градежното земјиште по-
себно е утврдено дека ова земјиште може да биде во 
сопственост на државата и во сопственост на физички 
и правни лица, дека носителот на правото на сопстве-
ност на ова земјиште, може земјиштето да го отуѓи и 
даде под долготраен и краткотраен закуп, дека на гра-
дежното земјиште може да се заснова и хипотека и де-
ка градежното земјиште може да се експроприра на на-
чин и под услови определени со прописите за експро-
пријација (член 12). 

Согласно член 42 од Законот за градежното земји-
ште под уредување на градежно земјиште во смисла на 
овој закон се подразбира изградба на објекти на инфра-
структурата заради обезбедување на непречен пристап 
до градежната парцела од јавен пат, поставување на во-
доводна, канализациона, електрична, ПТТ и друга ин-
сталација со приклучоци до градежната парцела. 

Уредувањето на градежното земјиште, кое според 
овој закон е дејност од јавен интерес, во рамките на 
подрачјето утврдено со генерален и детален урбани-

стички план го вршат општините, односно градот 
Скопје врз основа на соодветна програма, чија содр-
жина е утврдена во членот 45 од Законот за градеж-
ното земјиште.  

Освен уредувањето на градежното земјиште, сог-
ласно Законот за локалната самоуправа, во надлежност 
на општините спаѓа и урбанистичкото (урбано и рурал-
но) планирање, издавањето на одобрение за градење на 
објекти од локално значење утврдени со закон, како и 
уредувањето на просторот воопшто.  

Просторното и урбанистичкото планирање на про-
сторот пак, се врши согласно Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.51/2005) со кој се уредуваат усло-
вите и начинот на системот на просторното и урбани-
стичко планирање, видовите и содржината на планови-
те, изработувањето и постапката за донесување на пла-
новите, спроведувањето на плановите и др. 

Изработувањето, донесувањето и спроведувањето 
на просторниот план на Република Македонија и на ур-
банистичките планови во членот 3 од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање се утврдени како ра-
боти од јавен интерес.  

Прашањата во врска со експропријацијата на сопс-
твеноста и правата кои произлегуваат од неа на земји-
ште, згради и други објекти (недвижности) заради из-
градба на објекти и изведување други работи од јавен 
интерес, утврдување на јавниот интерес и определува-
њето на праведниот надомест за експроприраните нед-
вижности се уредени со Законот за експропријација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003 и 46/2005). 

Во членот 2 став 1 од овој закон (по чија алинеја 15 
со член 1 од оспорениот закон се додава нова алинеја) 
предвидено е: дека јавен интерес утврден со овој закон 
е уредувањето, рационалното користење и хуманизаци-
јата на просторот и заштитата и унапредувањето на 
животната средина и на природата со изградба на обје-
кти и изведување на работи предвидени со актите за 
планирање на просторот, кои, пак, објекти и работи 
конкретно се утврдени со овој член од Законот. 

Согласно член 3 став 1 точка 1 од Законот, експро-
пријацијата може да се врши за потребите на државата, 
за потребите на јавните претпријатија и фондови, како 
и за потребите на образованието, воспитувањето, нау-
ката и друго кога дејноста се врши како јавна (државна 
служба). Според точката 2 на став 1 на овој член од За-
конот, експопријација може да се врши и за потребите 
на општините и градот Скопје, како и за јавните прет-
пријатија и фондови основани од нив. Во точката 3 на 
ставот 1 на истиот член од Законот, пак е предвидено 
дека експропријација може да се врши и за потребите 
на правни и физички лица за изградба на објекти и из-
ведување на други работи од јавен интерес, предвиде-
ни во членот 2 на овој закон.  

Според членот 4 на Законот, со експропријацијата 
престанува правото на сопственоста и другите права 
што произлегуваат од сопственоста на недвижностите 
(потполна експропријација), а со експопријацијата мо-
же, исто така, само да се ограничи правото на сопстве-
ност со установување на право на службеност, закуп и 
сл. (непотполна експропријација). 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
согласно член 56 од Уставот, земјиштето, па оттука и 
градежното неизградено градежно земјиште за какво 
што станува збор во оспорените одредби од Законот, со 
закон е утврдено како добро од општ интерес за Репуб-
ликата, кое независно во чија сопственост се наоѓа, 
ужива посебна заштита и се користи на начин и под ус-
лови утврдени, исто така, со закон што само по себе 
значи ограничување на правото на слободно користење 
на градежното земјиште од страна на сопственикот. Во 
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таа смисла треба да се има предвид дека намената на 
градежното земјиште, границите на зоните според на-
мената на земјиштето, парцелацијата на градежното 
земјиште, површините за градење на градби определе-
ни со градежни линии, максималната висина на град-
бите, посебните услови за изградба на поединечни гра-
дежни парцели, потоа изградбата на сообраќајната, ко-
муналната и друга инфраструктура на просторот, се са-
мо дел од прашањата за кои се содржани плански ре-
шенија во просторните и урбанистичките планови 
согласно Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање.  

Она што произлегува од наведените законски 
одредби, а што е посебно значајно за овој предмет е де-
ка сопственоста на земјиштето, па и на градежното 
земјиште и правата кои произлегуваат од неа, може да 
бидат предмет на експропријација со која престанува 
правото на сопственоста и другите права кои произле-
гуваат од неа или пак само се ограничува правото на 
сопственоста, зависно дали се работи за потполна или 
непотполна експропријација.  

Меѓутоа, согласно Законот за експропријација, екс-
пропријацијата на земјиштето и другите недвижности 
(згради и други објекти) се врши заради изградба на 
објекти и изведување на други работи од јавен интерес 
утврден со овој и друг закон. Меѓу работите кои овој 
закон ги утврдува од јавен интерес се и уредувањето, 
рационалното користење и хуманизацијата на просто-
рот и заштитата и унапредувањето на животната среди-
на и на природата со изградба на станбени, деловни и 
стопански објекти предвидени за градење со детални 
урбанистички планови, заради стекнување на предимс-
твено право на градба на неизградено градежно 
земјиште (член 2 став 1 алинеја 16 од Законот за екс-
пропријација или член 1 од оспорениот Закон). 

Според членот 45-а, став 1, кој со членот 2 од Зако-
нот што се оспорува е додаден по членот 45 од Законот 
за експропријација, предимствено право на градба е 
право со кое под услови, на начин и постапка утврдени 
со овој закон, се стекнува сопственикот на градежно 
неизградено земјиште да гради станбени, деловни или 
стопански објекти предвидени за градење на тоа земји-
ште со детални урбанистички планови. Според ставот 
2 на овој член, стекнувањето на предимственото право 
на градба е во општ интерес, а според ставот 3, пре-
димственото право на градба може да го стекнуваат до-
машни и физички и правни лица, вклучувајќи ја и др-
жавата.  

Во членот 45-з, кој, исто така, е додаден по членот 
45 од Законот за експропријација со членот 2 на оспо-
рениот закон, предвидено е дека заради остварување - 
реализација на предимственото право на градба и из-
градба на станбени, деловни и стопански објекти пред-
видени за градење со детални урбанистички планови, 
градежното неизградено земјиште, сопственост на 
сопствениците кои не се стекнале со предимствено 
право на градба, ќе се експроприра во сопственост на 
сопствениците на градежното неизградено земјиште 
кои се стекнале со предимствено право на градба.  

Според членот 45-ѕ, на поранешните сопственици 
од членот 45-з на овој закон им припаѓа паричен надо-
месток не помал од пазарната вредност на градежното 
неизградено земјиште што се експроприра. 

Имајќи предвид дека во наведените одредби од За-
конот за дополнување на Законот за експропријација е 
утврден јавниот (општиот) интерес заради чие оствару-
вање, односно реализација се врши експропријација, 
односно одземање на правото на сопственост на сопс-
твениците на градежното неизградено земјиште кои не 
се стекнале со предимствено право на градба и негово 
пренесување на сопствениците на тоа земјиште кои се 
стекнале со предимственото право на градба и дека на 

поранешните сопственици за експроприраното земји-
ште им припаѓа паричен надоместок не помал од па-
зарната вредност на тоа земјиште, според Судот овие 
одредби, како и Законот во целина се во согласност со 
членот 30 од Уставот, во однос на кој посебно се оспо-
рува неговата уставност. Ова од причини што согласно 
овој член од Уставот, Собранието е овластено со закон 
да го утврдува јавниот интерес и врз таа основа да 
предвидува меѓу другото и одземање на сопственоста, 
што е случај и со неизграденото градежно земјиште 
согласно оспорениот закон. 

Притоа, ниту во членот 30, ни во било кој друг член 
од Уставот не е дефинирано што се подразбира под 
терминот „јавен интерес“ и врз основа на кои критери-
уми тој се утврдува со закон. Оттука, според Судот 
оценката за тоа што е јавен интерес Уставот ја препу-
штил на законодавецот, така што во тој поглед законо-
давецот ужива дискреционо право до одреден степен, 
односно до степен таквата негова оценка/одлука да не 
е очигледно без разумна основа. 

Тргнувајќи од наведеното, постоењето на јавниот 
интерес поради кој може да се предвидат мерките на 
лишување, односно одземање на сопственоста, во се-
кој, па и во овој случај, според Судот, првенствено мо-
же да се оправда со легитимната цел што треба да се 
постигне со таквите мерки. Во конкретниот случај, 
според Образложението на Предлогот на оспорениот 
закон, неговото донесување било поттикнато од потре-
бата на сопствениците со еднакви или поголеми сопс-
твенички права на градежно неизградено земјиште да 
им се овозможи остварување на правата кои произлегу-
ваат од нивната сопственост, односно на правото на 
градба на станбени, деловни и стопански објекти пред-
видени со деталните урбанистички планови на тоа зем-
јиште, во случај кога градежното неизградено земјиште 
што ја сочинува градежната парцела има повеќе сопс-
твеници, односно сосопственици од кои некои сакаат 
да градат, а други не.  

Исто така, во конкретниот случај е битно дека при 
утврдувањето на институтот предимствено право на 
градба во оспорениот закон, законодавецот ја имал 
предвид состојбата со градежното неизградено земји-
ште во Република Македонија која се карактеризирала 
со тоа што голем дел од градежните парцели на кои со 
деталните урбанистички планови е предвидена изград-
ба на станбени, деловни и стопански објекти ги сочи-
нувале градежно неизградено земјиште во сопственост 
на најмалку двајца или повеќе сопственици или сосопс-
твеници меѓу кои, исто така, во голем број не можело 
да се постигне договор за заедничка градба било од 
субјективни било од објективни причини.  

Со оглед на наведеното, како и на тоа дека целта 
што требала да се постигне со донесувањето на оспоре-
ниот закон, според образложението е да се надмине по-
стојната состојба на градежното неизградено градежно 
земјиште која била една од пречките за изградба на 
станбени, деловни и стопански објекти предвидени со 
деталните урбанистички планови, а со тоа и за нивна 
реализација, односно спроведување што е од јавен ин-
терес согласно Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, според Судот и изградбата на овие објекти 
заради стекнување на предимствено право на градба на 
сопственикот на неизградено градежно земјиште, исто 
така, би можела да се смета за легитимна цел од јавен 
интерес. Ова особено ако се има предвид дека со стек-
нувањето на предимственото право на градба на сопс-
твеникот на градежното неизградено земјиште да гради 
станбени, деловни или стопански објекти предвидени 
со детални урбанистички планови не само што се при-
донесува за реализација на урбанистичките планови, 
туку истовремено државата на тој начин на сопствени-
ците на тоа земјиште им создава подостапни услови за 
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домување, живот и работа, што е нејзина грижа и обвр-
ска во рамките на спроведувањето на социјалната и 
економската политика, воопшто. 

Оттука, според Судот одземањето, односно експро-
пријацијата на сопственоста во функција на остварува-
њето, односно реализацијата на предимственото право 
на градба претставува разумна и пропорционална мер-
ка за остварување на целите од јавен интерес утврден 
во оспорениот закон. Ова дотолку повеќе ако се има 
предвид и тоа дека на сопствениците од кои им се одзе-
ма градежното неизградено земјиште согласно овој за-
кон им припаѓа паричен надомест не помал од пазарна-
та вредност на земјиштето што се експроприра.  

Со оглед на наведеното, Судот утврди дека наводи-
те во иницијативата според кои изградбата на станбе-
ни, деловни и стопански објекти предвидени за граде-
ње со детални урбанистички планови заради стекнува-
ње предимствено право на градење на неизградено гра-
дежно земјиште не може да е од јавен интерес и да го 
оправда одземањето на сопственоста на неизградено 
градежно земјиште согласно оспорениот закон, се не-
основани и поради тоа не го постави прашањето за сог-
ласноста на оспорениот закон со членот 30 од Уставот.  

Судот не го постави прашањето за согласноста на ос-
порениот закон нити со членот 9 од Уставот, кој, исто 
така, во иницијативата се наведува дека бил повреден со 
овој закон. Ова од причини што лишувањето, односно 
одземањето на правото на сопственост од едно лице и 
негово пренесување во корист на друго лице, согласно 
оспорениот закон се врши под услови, на начин и во 
постапка утврдена со овој закон, кои еднакво важат и се 
применуваат во секој конкретен случај на разрешување 
на односите меѓу сопствениците на градежното 
неизградено земјиште. Утврдените услови, начин и 
постапка за стекнување на правото на предимствено 
право со оспорениот закон, според Судот не се само 
гаранција за обезбедување на еднаквост меѓу граѓаните, 
туку се гаранција и за нивната правна сигурност, како 
елемент на начелото на владеењето на правото, кое во 
член 8 од Уставот е утврдено како темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Во однос, пак, на наводите во иницијативата дека 
со оспорениот закон се создавала нееднаквост меѓу 
граѓаните - сопственици на градежно неизградено зем-
јиште, затоа што според овој закон градежното неиз-
градено земјиште не се одзимало од сите сопственици 
на ова земјиште, туку само од некои, иако сите тие од 
различни причини не сакаат „неоправдано да градат“ 
објекти предвидени со деталните урбанистички плано-
ви, Судот утврди дека овие наводи се неосновани и по-
ради нив не може да се проблематизира согласноста на 
оспорениот закон со член 9 од Уставот. Ова од причи-
на што во иницијативата се прави споредба меѓу две 
категории на граѓани кои се наоѓаат во различна прав-
на и фактичка состојба, а во таков случај не се однесу-
ва, односно применува начелото на еднаквост.  

Дека се работи за споредување меѓу две категории 
на сопственици на градежно неизградено земјиште кои 
се наоѓаат во различна правна и фактичка состојба, 
произлегува од следното: 

Одредбите на оспорениот закон, според кој крајна-
та цел е одземање, односно експропријација на градеж-
ното неизградено земјиште, се однесуваат за одземање 
на градежно неизградено земјиште исклучиво кога тоа 
земјиште има два и повеќе сопственици (а не еден 
сопственик) и кога земјиштето на повеќе сопственици 
сочинува една градежна парцела на која според детал-
ните урбанистички планови е предвидена изградба на 
соодветен објект (станбен, деловен или стопански), а 
меѓу сопствениците не може да се постигне договор за 
заедничка изградба на тој објект. Оттука, јасно произ-
легува дека за изградба на објект од страна на сопстве-

ниците на градежното неизградено земјиште кои се 
единствени сопственици одлучуваат самите тие и не 
зависат од волјата на друг, што не е случај кога на тоа 
земјиште се сопственици двајца или повеќе. Или со 
други зборови, во првиот случај правото на користење 
на сопственото градежно неизградено земјиште за из-
градба на објект не зависи и не е условено со волјата на 
друг, за разлика од вториот случај, односно ситуација 
кога сопствениците на градежното неизградено земји-
ште што сочинува една градежна парцела за користење 
на сопственото земјиште за изградба на објект се за-
висни од нивната меѓусебна волја. 

Тргнувајќи токму од наведената правна и фактичка 
состојба во која се наоѓаат сопствениците на делови од 
градежното земјиште што сочинуваат една градежна 
парцела, а со цел да им се овозможи правото на сопс-
твеност на ова земјиште да го искористат по сопствена 
волја, во случај кога во тоа се спречени поради немож-
носта да се постигне договор за заедничка градба на 
објектите со другите сопственици, односно сосопстве-
ници, законодавецот во нивен интерес, а во интерес и 
на целата заедница, односно држава, го предвидел 
стекнувањето на предимственото право на градба.  

Во наведениот контекст, треба да се има предвид 
дека предимственото право на градба согласно оспоре-
ниот закон го стекнува сопственикот, односно сосопс-
твеникот на градежното неизградено земјиште, а не не-
кој друг, и тоа само тогаш кога нивната сопственост на 
тоа земјиште ја сочинува градежната парцела најмалку 
50%. Тоа значи дека предимственото право на градба 
им се признава на поголемите, односно доминантните 
сопственици на градежното неизградено земјиште што 
ја сочинува градежната парцела, што е логично и 
оправдано решение.  

Исто така, треба да се има предвид дека градежното 
неизградено земјиште кое според оспорениот закон се 
експроприра заради реализација на предимственото 
право на градба се одзема од сопственост на сопстве-
ниците кои не се стекнале со предимствено право, а се 
пренесува во сопственост на сопствениците на градеж-
ното неизградено земјиште кои се стекнале со ова пра-
во. Значи, градежното неизградено земјиште во овој 
случај се одзема во корист на сопственикот на градеж-
ното неизградено градежно земјиште кое заедно со од-
земеното ја сочинува градежната парцела на која е 
предвидена градба, а не во корист на трето лице.  

Од наведено произлегува дека категоријата на сопс-
твеници на градежно неизградено земјиште за кои ста-
нува збор во оспорениот закон се наоѓаат во сосема по-
инаква правна и фактичка состојба во однос на другите 
сопственици на градежно неизградено земјиште, па от-
тука и нивната споредба е несоодветна. 

Имајќи предвид дека согласно оспорениот закон 
под услови, на начин и постапка утврдени со Законот, 
предимствено право на градба може да се стекне и на 
градежно неизградено земјиште во сопственост на др-
жавата, (член 45-в) и дека уредувањето, рационалното 
користење и хуманизацијата на просторот и зашти-
тата на животната средина и на природата со изградба 
на станбени, деловни и стопански објекти предвидени 
со детални урбанистички планови заради стекнува-
њето на ова право е утврдено од јавен интерес (член 2 
став 1 алинеја 16 или член 1 од оспорениот закон), 
според Судот наводите во иницијативата според кои 
одземањето, односно експропријацијата на државното 
земјиште се вршела за приватни цели, како и тоа дека 
со експропријацијата на ова земјиште во функција на 
остварување на предимствено право на градба се 
вршело изигрување на прописите за продажба на 
државното земјиште со јавно наддавање се, исто така, 
неосновани и неприфатливи. Поради тоа, овие наводи 
не претставуваат оправдан основ за изразување на 
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сомнение за согласноста на оспорениот закон ниту со 
член 55 од Уставот, во однос на кој, исто така, се ос-
порува неговата уставност.  

Условот дека предимственото право на градба мо-
же да се стекне доколку не се постигне договор за за-
едничка градба меѓу сопствениците, односно сосопс-
твениците е запазен и во постапката пред судот. Ова 
произлегува од членот 45-ѓ од Законот, според кој 
судот пред да пристапи кон одлучувањето ќе ги 
задолжи сопствениците на градежното неизградено 
земјиште чија сопственост ја сочинуваат градежната 
парцела во определен рок да постигнат договор за 
заедничка градба.  

Непредвидувањето на правото на правен лек, од-
носно на жалба против одлуката на судот со која се за-
должуваат сопствениците во определен рок да постиг-
нат договор за заедничка градба, според Судот не го 
прави оспорениот закон во спротивност со Амандман 
XXI на Уставот, како што смета подносителот на ини-
цијативата. Ова пред се и од причина што ваквата од-
лука на судот нема карактер на одлука во смисла на 
Амандманот XXI на Уставот, бидејќи судот со таа од-
лука (решение или заклучок) не одлучува за правната 
работа за која е надлежен согласно оспорениот закон, 
туку оваа негова одлука е во функција на постигнување 
на договор за заедничка градба помеѓу сите сопствени-
ци, односно сосопственици на градежното неизградено 
земјиште. Имено, според Судот, одредбата од членот 
45-ѓ од Законот, треба да се толкува дека со неа законо-
давецот им остава последна можност сопствениците 
сами и заеднички да одлучат за користење на сопстве-
ното земјиште, за да не дојде до интервенција на држа-
вата, преку утврдување на предимственото право и екс-
пропријацијата, за тоа да одлучува таа. Експропријаци-
јата, пак, која законодавецот во овој случај ја предви-
дел, според Судот претставува мерка на државата, со 
која се овозможува сопственикот на градежното неиз-
градено земјиште да го оствари правото на градба на 
објекти предвидени со деталните урбанистички плано-
ви на тоа земјиште, само во исклучителни случаи утвр-
дени во оспорениот закон. Ваквата констатација произ-
легува од таму што предимственото право на градба, а 
заради чие остварување, односно реализација се врши 
експропријација на градежното неизградено земјиште, 
согласно оспорениот закон се стекнува само кога меѓу 
сопствениците или сосопствениците на градежното не-
изградено земјиште не може да се постигне договор за 
заедничка градба (член 45-б од Законот). Во спротив-
но, односно доколку има таков договор, сопствениците 
без интервенција на државата го остваруваат правото 
на градба.  

Поради наведеното, Судот не го постави прашање-
то за согласноста на оспорениот Закон ниту со Аманд-
ман XXI на Уставот, во врска со кој, исто така, се оспо-
рува неговата уставност.  

6. Со оглед на тоа што не изрази сомнение во сог-
ласноста на оспорениот закон со Уставот, Судот утвр-
ди дека предлогот за донесување на решение за запира-
ње на извршувањето на актите и дејствијата донесени, 
односно преземени врз основа на овој закон, е, исто та-
ка, неоснован. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение.  

8. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Махмут Ју-
суфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Ла-
зарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски,   
д-р Бајрам Положани и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У. бр. 5/2006                               Претседател  

20 декември 2006 година     на Уставниот суд на Република 
           Скопје                                   Македонија, 

                                                Махмут Јусуфи, с.р. 
_______________________________________________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

5. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 32 став 6 од 

Законот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 13/2005), Комисија-
та како орган на Агенцијата за електронски комуника-
ции, на состанокот одржан на ден 11.01.2007 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТО-
ДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НИОТ НАДОМЕСТОК ЗА НАДЗОР НА  ПАЗАРОТ  

ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за Методологијата за пресметува-

ње на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 
електронски комуникации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 139/2006), во член 1 се додава 
нов став 2 кој гласи:  

„Одредбите од овој правилник не се однесуваат на 
операторите на јавни комуникациски мрежи и давате-
лите на јавни комуникациски услуги кои имаат склуче-
но договори за концесија со кои се уредува начинот и 
постапката на плаќање на надоместокот за надзор и 
следење.“ 

 
Член 2 

Одредбите од овој правилник се применуваат и на 
пресметувањето на надоместокот за надзор и следење 
за 2006 година. 

 
Член 3 

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

По влегувањето во сила, овој правилник ќе се обја-
ви на веб страната на Агенцијата. 

 
          Бр. 11-3/1                       Агенција за електронски  
11 јануари 2007 година                      комуникации 

        Скопје                                   Комисија, 
                                        Претседател, 
                                 Софче Јовановска, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

 


