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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
4313.
Врз основа на членот 27 ставови (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008,
163/2008, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16,
67/17, 125/17, 35/18, 99/18 и 27/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ број 98/19, 146/19
и 42/20), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ,
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1. Собранието на Република Северна Македонија
огласува дека ќе врши избор на претседател, потпретседател и пет членови на Државната изборна комисија.
2. За претседател, потпретседател и член на Државната изборна комисија може да биде избрано лице кое
ги исполнува условите од членот 27 став (1) од Изборниот законик:
- да е државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на живеење во Република Северна Македонија,
- да има завршено високо образование, со најмалку
осум години работно искуство и
- да не е член на орган на политичка партија.
3. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката 2. на оваа одлука,
во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до Собранието на Република Северна Македонија.
За исполнување на условот од точката 2. алинја 3 на
оваа одлука кандидатот треба да достави и лична изјава заверена на нотар дека не е член на орган на политичка партија.
4. Огласот трае осум дена од денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија" и во дневните весници „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха’.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4756/1
28 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

Në bazë të nenit 27 paragrafët (1) dhe (2) të Kodit
Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008,
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14,
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17,
125/17, 35/18, 99/18 dhe 27/19 dhe “Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 98/19, 146/19
dhe 42/20), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së
Veriut, në seancën e mbajtur më 28 dhjetor 2020, miratoi
VENDIM
PËR SHPALLJEN E ZGJEDHJES SË KRYETARIT,
NËNKRYETARIT DHE ANËTARËVE TË
KOMISIONIT SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE
1. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut
shpall se do të bëjë zgjedhjen e kryetarit, nënkryetarit dhe
pesë anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
2. Kryetar, nënkryetar dhe anëtar i Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve mund të zgjidhet personi i cili i
plotëson kushtet sipas nenit 27 paragrafi (1) të Kodit
Zgjedhor:
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut
me vendbanim të përhershëm në Republikën e Maqedonisë
së Veriut,
- të ketë mbaruar arsimin e lartë, me së paku tetë vjet
përvojë pune dhe
- të mos jetë anëtar i organit të partisë politike.
3. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs,
biografia personale dhe dokumentet e nevojshme për
dëshmimin e plotësimit të kushteve sipas pikës 2. të këtij
vendimi, në origjinal ose kopje të verifikuar në noter,
parashtrohen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së
Veriut. Për plotësimin e kushteve sipas pikës 2. nënpika 3
të këtij vendimi kandidati duhet të dorëzojë edhe deklaratë
personale të verifikuar në noter se nuk është anëtar i
organit të partisë politike.
4.Konkursi zgjat tetë ditë nga botimi në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
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5. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në gazetat
“Nova Makedonija”, “Slloboden Peçat” dhe “Koha”.
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË
VERIUT
Бр. 08-4756/1
28 dhjetor 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës së
Maqedonisë së Veriut
Mr. Talat Xhaferi, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
4314.
Врз основа на член 24 став (6) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 161/19 и 229/20), министерот за
образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА УСЛОВИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ И ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на утврдување на исполнeтоста на условите за основање на
основно училиште и верификацијата на основното училиште.
Член 2
За основање на училиште од страна на основачот се
доставува писмено барање во кое е образложена потребата од основање на основно училиште до Министерството за образование и наука (во натамошниот текст:
Министерството), најдоцна до 30 март во тековната, за
наредната учебна година.
Во прилог кон барањето од став 1 на овој член, се
доставуваат документи за исполнетоста на условите за
основање на основно училиште согласно закон.
Член 3
Најдоцна 15 дена од добивањето на комплетното
барање согласно член 2 од овој правилник, од страна
на Комисијата за исполнетост на условите за основање
на основно училиште (во натамошниот текст: Комисијата), се врши непосреден увид за исполнетоста на условите за основање на основно училиште.
Член 4
За извршениот увид од страна на Комисијата се изготвува писмен извештај.

Член 5
Ако Комисијата при извршениот увид констатира
дека не се исполнети условите за работа и основање,
доставува извештај до основачот со констатираните недостатоци.
Од страна на основачот, најдоцна 15 дена од денот
на приемот на извештајот, се пристапува кон отстранување на констатираните недостатоци и за истото ја
информира Комисијата, по што Комисијата повторно
врши увид.
Член 6
Доколку се добие позитивно мислење за основање
на основно училиште, од страна на Комисијата за верификација се врши непосреден увид.
Член 7
Решението за верификација на основното училиште
се доставува до основното училиште кое се верифицира, до основачот и до Државниот завод за статистика.
Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за начинот на верификација на основното училиште и формата, содржината, како и начинот на водење на централен регистар
и општински регистар на основни училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14).
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 12-14928/1
Министер за образование
23 декември 2020 година
и наука,
Скопје
Мила Царовска, с.р.
__________
4315.
Врз основа на член 27 став (4) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19 и 229/20), министерот за
образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР И ОПШТИНСКИ
РЕГИСТАР НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Централен регистар и Општински регистар на основни училишта.
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Член 2
Државното, односно општинското основно училиште кое е верифицирано се запишува во централниот
регистар на основни училишта (во натамошниот текст:
централниот регистар), кој се води од страна на Министерството за образование и наука (во натамошниот
текст: Министерството).
Општинското основно училиште се запишува во
општинскиот регистар на основни училишта (во натамошниот текст: општинскиот регистар), кој се води од
страна на општината за основните училишта на нејзиното подрачје.
Член 3
Централниот регистар и општинските регистри се
водат во посебно тврдо подврзана книга со темно сина
корица со димензии 50 см х 40 см. Листовите на регистрите се нумерирани и прошиени со емственик, чии
два краја се потпечатени со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на регистарот.
Регистрите од став 1 на овој член, се оверуваат на
внатрешната страна од задната корица.
Регистрите од став 1 на овој член, се водат и во
електронска форма.
Централниот регистар се води на образец, кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.
Општинскиот регистар се води на образец, кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.
Член 4
Запишувањето во регистрите од член 3 став 1 од
овој правилник, се врши со темно сино мастило.
Во регистрите од член 3 став 1 од овој правилник,
на три страни се внесуваат податоци за едно основно
училиште.
Организирањето на дејноста во подрачно училиште, односно паралелки надвор од матичното училиште се внесува во регистарот на страните каде е запишано основното училиште во кое се организира ваква дејност.
Кога страните во регистарот за едно основно училиште ќе се исполнат до крај, за наредните запишувања за тоа основно училиште се користат нови регистарски страни кои се водат под ист регистарски број.
Член 5
Запишувањето во регистрите се врши врз основа на
поднесена писмена пријава, која содржи податоци за:
назив на основното училиште, адреса и општина, вид
на основно училиште, вид на основно образование,
број на ученици, паралелки, наставници и воспитувачи,
стручни соработници, административни службеници,
помошно- технички персонал, други вработени во учи-
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лиштето, основач на училиштето (назив на основачот и
седиште), број и датум на актот за основање, простор
за вршење на дејноста (вкупна покриена површина во
м2, вкупен број на училници, кабинети и други простории), обезбеден износ на средства за воспитно- образовната дејност, опрема (краток опис на поважната опрема), вредност на опремата (според последна извршена ревалоризација) во денари и кон истата се поднесува
и актот за основање на основно училиште, во заверен
препис.
Член 6
Бришењето на основното училиште од регистрите
од член 3 став 1 од овој Правилник, се врши на тој начин што со црвено мастило се прецртува со права линија секој ред од запишувањето, а на крајот се наведува основот заради кој се врши бришењето.
Во случај на погрешно запишување се врши исправка на тој начин што преку погрешно запишаниот
текст со црвено мастило се повлекува тенка линија и
над неа се внесува точниот текст.
Секое запишување во регистарот го потпишува
службеното лице што го води регистарот.
Член 7
Писмената пријава за запишување во регистрите се
поднесува и за позначајна промена што настанува во
основното училиште (менување на статусот, називот,
седиштето и слично).
Врз основа на пријавата, запишувањето на настанатата промена се врши во соодветните рубрики од регистрите.
Член 8
Пријавата за настанатата промена државното основно училиште, ја доставува до Министерството, најдоцна 15 дена од настанување на промената.
Пријавата за настанатата промена општинското основно училиште ја доставува до основачот, најдоцна
15 дена од настанување на промената. Основачот, најдоцна 30 дена од денот на запишувањето во општинскиот регистар доставува податоци до Министерството, за централниот регистар.
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 12-14932/1
23 декември 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Мила Царовска, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4316.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 68 став 1 точка 1 од
Законот за банките („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15,
153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ
1. Во Одлуката за методологијата за управување со
ризиците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 113/19 и 69/20), во точката 20 став 3, зборовите: „стапките на ликвидност“, се заменуваат со
зборовите: „стапката на покриеност со ликвидност или
интерните ликвидносни показатели“.
2. Во Анексот бр. 9, во точката 1 став 1, зборовите:
„регулативата на Народната банка за управување со
ликвидносниот ризик“, се заменуваат со зборовите:
„регулативата на Народната банка за методологијата за
управување со ликвидносниот ризик“.
Точката 3 се менува и гласи:
„Банката е должна да воспостави процес на идентификување на ризиците коишто имаат или можат да
имаат влијание врз ликвидноста, а најмалку врз ликвидната актива, приливите и одливите на парични
средства, рочната структура на активата и пасивата, изворите на средства и нивната концентрација и можноста за користење на средствата со кои располага банката
без ограничувања како обезбедување за добивање дополнителни извори на средства, во нормални и вонредни услови на работење“.
Точката 9 се менува и гласи:
„ПИЛ треба да обезбеди идентификување и следење на позициите во валутите коишто се сметаат за материјални за ликвидноста на банката (на пример за позициите во значајните валути, согласно со регулативата
на Народната банка за методологијата за управување
со ликвидносниот ризик), како во нормални, така и во
вонредни услови на работење. Во своите интерни акти,
банката треба да го определи начинот на утврдување
на валутите коишто се сметаат за материјални за ликвидноста на банката, како и да го определи начинот на
следење на позициите во секоја од тие валути“.
Во точката 10 став 1, зборот: „постоење“, се заменува со зборот: „настанување“.
Во точката 12 став 1, зборовите: „и за очекуваната
рочност“, се заменуваат со зборовите: „начинот на кој
се следи обезбедувањето со кое располага банката и
коешто може да се користи за добивање дополнителни
извори средства,“, а по зборовите: „стабилноста на изворите на средства“, се додаваат зборовите: „и нивната
обновливост“.
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Во точката 13 став 1, зборовите: „регулативата на
Народната банка за управувањето со ликвидносниот
ризик“, се заменуваат со зборовите: „регулативата на
Народната банка за методологијата за управување со
ликвидносниот ризик“.
Во точката 16 став 1 алинеја 1, зборовите: „стапките на ликвидност“ се заменуваат со зборовите: „стапката на покриеност со ликвидност“, додека зборовите:
„регулативата на Народната банка за управувањето со
ликвидносниот ризик“, се заменуваат со зборовите:
„регулативата на Народната банка за методологијата за
управување со ликвидносниот ризик“.
Во точката 16 став 1 алинеја 2, зборовите: „регулативата на Народната банка за управување со ликвидносниот ризик“ се заменуваат со зборовите: „регулативата на Народната банка за методологијата за управување со ликвидносниот ризик“.
Во точката 18 став 1, зборовите: „и да ги образложи“ се бришат.
Во точката 18 став 2, зборовите: „стапките на ликвидност, соодносот“, се заменуваат со зборовите: „стапката на покриеност со ликвидност, висината“, додека
зборовите: „денот на спроведувањето на“, се заменуваат со зборовите: „почетокот на периодот на кој се однесува“.
Во образецот „Извештај за ПИЛ“, којшто е составен дел од Анексот бр. 9, во објаснувањето под табелата бр. 5, зборовите: „стапка на ликвидност“, се заменуваат со зборовите: „стапка на покриеност со ликвидност“.
Во образецот „Извештај за ПИЛ“, којшто е составен дел од Анексот бр. 9, табелата бр. 6 и објаснувањето под табелата се менуваат и гласат:
„6. Споредба на интерната ликвидност и тековната
ликвидност
(Датум)*

Тековна
ликвидност**

Интерна
ликвидност***

Дел 1. Стапка на
покриеност со
ликвидност
Дел 2. Интерни
ликвидносни
показатели****
...
Дел 3. Друг начин на
искажување на
интерната
ликвидност*****
* Банката го наведува датумот на кој се однесуваат
податоците во табелата (на пример, крајот од годината
којашто ѝ претходела на годината на која се однесува
извештајот за ПИЛ).
** Задолжително се пополнуваат деловите 1 и 2 од
табелата, при што во вториот дел, банката ги наведува
сите ликвидносни показатели коишто ги пропишала,
согласно со регулативата на Народната банка за мето-
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дологијата за управување со ликвидносниот ризик.
Третиот дел се пополнува само доколку банката користи друг начин за искажување на интерната ликвидност.
*** Банката ја внесува процената за тековните и идните потреби за ликвидни средства и стабилни извори
на средства. Се пополнува само оној дел од табелата (1,
2 или 3) којшто му одговара на начинот на кој банката
ја искажува интерната ликвидност.
**** Банката ги наведува сите показатели што ги
користи за потребите на искажување и утврдување на
интерната ликвидност (по потреба се додаваат редови).
***** Банката дава образложение за начинот на искажување на интерната ликвидност.“.
Во образецот „Извештај за ПИЛ“, којшто е составен дел од Анексот бр. 9, табелата бр. 8 се менува и
гласи:
„8. ПИЛ како дел од системот на банката за
управување со ризиците
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3. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 јануари
2021 година.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/XVIII-1/2020
на Народната банка на
28 декември 2020 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
4317.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 и член 68 став
3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и точка 70
став 3 од Одлуката за методологијата за управување со
ликвидносниот ризик („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 146/20), гувернерката на Народната банка на Република Северна Македонија донесе
УПАТСТВО
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ
РИЗИК
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со ова упатство се пропишуваат формата и содржината на извештаите за ликвидноста од Одлуката за
методологијата за управување со ликвидносниот ризик
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 146/20) (во понатамошниот текст: Одлуката) и начинот на известување на Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка).
Изразите коишто се употребени во ова упатство го
имаат истото значење како во Одлуката.
2. Банката е должна да ги пополнува и да ги доставува до Народната банка следниве извештаи:
- Извештај за рочната структура на активата и пасивата;
- Извештај за следењето на концентрацијата на изворите на средства според најголемите депоненти;
- Извештај за следењето на концентрацијата на изворите на средства според инструменти, односно производи;
- Извештај за цената на изворите на средства и нивната рочност;
- Извештај за можноста за обновување на изворите
на средства;
- Извештај за утврдувањето расположливи неоптоварени средства;
- Извештаи за стапката на покриеност со ликвидност;
- Извештај за интерните ликвидносни показатели.
Извештаите од ставот 1 од оваа точка се изготвуваат на збирно ниво и според секоја значајна валута, со
исклучок на извештајот од ставот 1 алинеја 8 од оваа
точка.

Банката дава детален одговор на сите прашања опфатени во табелата.“

Извештаите од ставот 1 од оваа точка се составен
дел на ова упатство.
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II. ИЗВЕШТАЈ ЗА РОЧНАТА СТРУКТУРА НА
АКТИВАТА И ПАСИВАТА
3. Извештајот за рочната структура на активата и
пасивата (образец РС) се состои од пет дела:
- Дел 1 - одливи;
- Дел 2 - приливи;
- Дел 3 - расположлив износ;
- Дел 4 - вонбилансни обврски и
- Дел 5 - дополнителните податоци.
4. Извештајот за рочната структура на активата и
пасивата се пополнува со примена на следниве општи
правила:
4.1. Побарувањата и обврските (вклучувајќи ги и
вонбилансните обврски) се распоредуваат во 21 временски период, според преостанатата рочност на датумот на известувањето;
4.2. Во делот 1 „одливи“ и делот 2 „приливи“ се
прикажуваат паричните одливи и приливи од билансните и вонбилансните позиции, коишто ќе настанат
врз основа на договорите коишто се склучени до датумот на известување. Паричните одливи и приливи се
прикажуваат на бруто-основа, со позитивен предзнак,
при што во овие делови се внесуваат и приливите и одливите од камата, даноци, бонуси, дивиденди и кирии.
Хартиите од вредност се прикажуваат според нивната
тековна пазарна вредност, додека кредитите и кредитните линии се прикажуваат согласно со договорните
услови;
4.3. Позициите коишто ги исполнуваат условите за
вклучување во делот 3 „расположлив износ“, не се
вклучуваат во делот 2 „приливи“;
4.4. При определувањето на преостанатата рочност
на паричните приливи и одливи:
- депозитите по видување и депозитите коишто немаат рок на достасување се прикажуваат како депозити
преку ноќ,
- репо-трансакциите коишто можат да бидат откажани од која било страна на кој било датум се смета
дека достасуваат преку ноќ, освен доколку периодот за
известување за откажување на трансакцијата е подолг
од еден ден;
4.5. Одливите и приливите од камата за сите билансни и вонбилансни позиции се прикажуваат во делот 1
„одливи“ или во делот 2 „приливи“, соодветно;
4.6. Девизните своп-договори, девизните форвардтрансакции и ненамирените спот-договори се прикажуваат во соодветните временски периоди;
4.7. Банката ги прикажува паричните одливи и приливи од трансакции коишто не се порамнети во соодветните редови, и тоа во временскиот период кога ќе се
изврши порамнувањето;
4.8. Достасаните побарувања и побарувањата со
нефункционален третман не се внесуваат во образецот;
4.9. Во случај кога банката повторно го користи добиеното обезбедување (на пример: хартии од вредност)
за добивање дополнителна ликвидност, износот на
обезбедувањето што повторно се користи се прикажува
во делот 3 „расположлив износ“, и тоа според неговата
пазарна вредност, во временскиот период којшто му
одговара на достасувањето на трансакцијата за која е
добиено обезбедувањето;

Бр. 314 - Стр. 17

4.10. Позициите со членките на банкарската група
на која ѝ припаѓа банката не се прикажуваат при известувањето на консолидирана основа.
Дел 1 „Одливи“
5. Делот 1 „одливи“ содржи податоци за одливите
на банката врз основа на нејзините обврски, распоредени во соодветните временски периоди. Покрај општите
правила од точката 4 од ова упатство, овој дел од Образецот РС се пополнува и согласно со правилата определени во точките 6 до 12 од ова упатство.
6. Во редот бр. 1.1 „Обврски од издадени хартии од
вредност (коишто немаат третман на мали депозити)“
се прикажува збирот на обврските на банката од издадените должнички хартии од вредност од редовите
1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3:
6.1. Во редот бр. 1.1.1 „покриени обврзници“ се
внесува износот на одливите врз основа на покриените
обврзници издадени од банката;
6.2. Во редот бр. 1.1.2 „секјуритизација“ се внесува
износот на одливите од должнички хартии од вредност
покриени со одредена актива издадени од банката како
дел од трансакција на секјуритизација;
6.3. Во редот бр. 1.1.3 „останато“ се внесува износот на одливите од останатите должнички хартии од
вредност издадени од банката коишто не се опфатени
во редовите бр. 1.1.1 и 1.1.2 од овој образец.
7. Во редот бр. 1.2 „Обврски врз основа на обезбедено кредитирање и трансакции предизвикани од пазарот на капитал, покриени со:“ се прикажува збирот на
сите парични одливи коишто ќе настанат од обврските
врз основа на обезбеденото кредитирање и трансакциите предизвикани од пазарот на капитал. Во оваа позиција се прикажуваат само паричните одливи од обезбеденото кредитирање и трансакциите предизвикани од
пазарот на капитал, додека хартиите од вредност поврзани со овој вид трансакции се прикажуваат во делот
3 „расположлив износ“. Овој ред преставува збир на
износите од редовите бр. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4 од
овој образец:
7.1. Во редот бр. 1.2.1 „ниво 1 ликвидна актива“ се
прикажува износот на паричните одливи врз основа на
трансакциите обезбедени со позиции од нивото 1 ликвидна актива, како збир на износите од редовите 1.2.1.1
и 1.2.1.2 од овој образец:
7.1.1. Во редот 1.2.1.1 „ниво 1 (без покриени обврзници)“ се прикажува збирот на паричните одливи од
обврските коишто се обезбедени со позиции од нивото
1 ликвидна актива, а коишто не се исклучително висококвалитетни покриени обврзници, прикажани во следниве редови:
- во редот бр. 1.2.1.1.1 „ниво 1 централна банка“ се
внесува износот на паричните одливи од обврски коишто се обезбедени со изложености кон или изложености гарантирани од централни банки од точката 19,
потточки 19.2 и 19.3 од Одлуката,
- во редот бр. 1.2.1.1.2 „ниво 1 централна влада“ се
внесува износот на паричните одливи од обврски коишто се обезбедени со изложености кон или изложености гарантирани од централни влади од точката 19,
потточка 19.4 од Одлуката,
- во редот бр. 1.2.1.1.3 „ниво 1 останато“ се внесува
износот на паричните одливи од обврски коишто се
обезбедени со позиции од нивото 1 ликвидна актива
коишто не се опфатени во редовите бр. 1.2.1.1.1 и
1.2.1.1.2 од овој образец;
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7.1.2. Во редот бр. 1.2.1.2 „ниво 1 покриени обврзници“ се внесува износот на паричните одливи од обврски коишто се обезбедени со исклучително висококвалитетни покриени обврзници коишто ги исполнуваат
условите од точката 19, потточка 19.8 од Одлуката;
7.2. Во редот бр. 1.2.2 „подниво 2А ликвидна актива“ се прикажува износот на паричните одливи врз
основа на трансакциите обезбедени со позиции од поднивото 2А ликвидна актива, како збир на редовите бр.
1.2.2.1, 1.2.2.2 и 1.2.2.3 од овој образец:
7.2.1. Во редот бр. 1.2.2.1 „подниво 2А корпоративни должнички хартии од вредност“ се внесува износот
на паричните одливи врз основа на трансакциите обезбедени со корпоративни должнички хартии од вредност од точката 22, потточка 22.4 од Одлуката;
7.2.2. Во редот бр. 1.2.2.2 „подниво 2А покриени
обврзници“ се внесува износот на паричните одливи за
трансакциите обезбедени со покриени обврзници од
точката 22, потточки 22.2 и 22.3 од Одлуката;
7.2.3. Во редот бр. 1.2.2.3 „подниво 2А останато“ се
внесува износот на паричните одливи за трансакциите
обезбедени со изложености кон или изложености гарантирани од централната влада, централната банка,
регионалната власт, локалната самоуправа или јавната
институција од точката 22 потточка 22.1 од Одлуката;
7.3. Во редот бр. 1.2.3 „подниво 2Б ликвидна актива“ се прикажува износот на паричните одливи врз
основа на трансакциите обезбедени со позиции од поднивото 2Б ликвидна актива, како збир од редовите бр.
1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 1.2.3.4 и 1.2.3.5 од овој образец:
7.3.1. Во редот бр. 1.2.3.1 „подниво 2Б секјуритизација“ се внесува износот на паричните одливи од трансакциите коишто се обезбедени со хартии од вредност
покриени со одредена актива од точката 23 потточка
23.1 од Одлуката;
7.3.2. Во редот бр. 1.2.3.2 „подниво 2Б покриени обврзници“ се внесува износот на паричните одливи од
трансакциите коишто се обезбедени со покриени обврзници од точката 23 потточка 23.2 од Одлуката;
7.3.3. Во редот бр. 1.2.3.3 „подниво 2Б корпоративни должнички хартии од вредност“ се внесува износот
на паричните одливи од трансакциите обезбедени со
корпоративни должнички хартии од вредност од точката 23 потточка 23.3 од Одлуката;
7.3.4. Во редот бр. 1.2.3.4 „подниво 2Б акции“ се
внесува износот на паричните одливи од трансакциите
обезбедени со акции од точката 23 потточка 23.4 од
Одлуката;
7.3.5. Во редот бр. 1.2.3.5 „подниво 2Б останато“ се
внесува износот на паричните одливи од трансакциите
обезбедени со позиции од поднивото 2Б ликвидна актива, коишто не се опфатени во редовите бр. 1.2.3.1,
1.2.3.2, 1.2.3.3 и 1.2.3.4 од овој образец;
7.4. Во редот бр. 1.2.4 „останати позиции“ се внесува износот на паричните одливи од трансакциите обезбедени со позиции коишто не се вклучени во редовите
бр. 1.2.1, 1.2.2 или 1.2.3 од овој образец, вклучувајќи ги
и паричните одливи од трансакциите обезбедени со
удели во отворените инвестициски фондови;
8. Во редот бр. 1.3 „обврски врз основа на депозити“ се прикажува износот на паричните одливи од
депозитите вложени кај банката, со исклучок на депозитите добиени како обезбедување. Одливите врз основа на депозитите се прикажуваат според најраниот датум на кој треба да се исплатат, односно на кој можат
да се повлечат овие депозити. Во оваа позиција се прикажува збирот на износите од редовите бр. 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 и 1.3.8 од овој образец:
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8.1. Во редот бр. 1.3.1 „стабилни мали депозити“ се
внесува износот на паричните одливи од стабилните
мали депозити од точката 30 од Одлуката;
8.2. Во редот бр. 1.3.2 „останати мали депозити“ се
внесува износот на паричните одливи од останатите
мали депозити од точката 31 од Одлуката;
8.3. Во редот бр. 1.3.3 „оперативни депозити“ се
внесува износот на паричните одливи од оперативните
депозити од точката 34 од Одлуката;
8.4. Во редот бр. 1.3.4 „неоперативни депозити од
банки“ се внесува износот на паричните одливи од неоперативните депозити од банките;
8.5. Во редот бр. 1.3.5 „неоперативни депозити од
останати финансиски лица“ се внесува износот на паричните одливи од неоперативните депозити од останатите финансиски лица, којшто не е прикажан во редовите бр. 1.3.3 и 1.3.4 од овој образец;
8.6. Во редот бр. 1.3.6 „неоперативни депозити од
централни банки“ се внесува износот на паричните одливи од неоперативните депозити добиени од централните банки од точката 35 од Одлуката;
8.7. Во редот бр. 1.3.7 „неоперативни депозити од
нефинансиски лица“ се внесува износот на паричните
одливи од неоперативните депозити од нефинансиските лица од точката 35 од Одлуката;
8.8. Во редот бр. 1.3.8 „неоперативни депозити од
останати лица“ се внесува износот на паричните одливи од неоперативните депозити од останатите лица од
точката 35 од Одлуката коишто не се прикажани во редовите бр. 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 и 1.3.7 од овој образец;
9. Во редот бр. 1.4 „девизни своп-договори (FX)“ се
внесува износот на паричните одливи од достасаните
трансакции од девизните своп-договори (размената на
главницата на датумот на достасување на договорот);
10. Во редот бр. 1.5 „одливи од други деривати“ се
внесува износот на паричните одливи од трансакциите
од деривати коишто не се опфатени во редот бр. 1.4 од
овој образец;
11. Во редот бр. 1.6 „останати одливи“ се внесуваат
останатите парични одливи коишто не се опфатени во
редовите бр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 или 1.5 од овој образец.
Одливите од преземените вонбилансните обврски се
прикажуваат во делот 4 од овој образец.
12. Во редот бр. 1.7 „вкупни одливи“ се прикажува
збирот на износите од редовите 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и
1.6 од овој образец.
Дел 2 „Приливи“
13. Делот 2 „приливи“ содржи податоци за приливите на банката врз основа на нејзините побарувања,
распоредени во соодветните временски периоди. Покрај општите правила од точката 4 од ова упатство, овој
дел од образецот РС се пополнува согласно со правилата определени во точките 14 до 22 од ова упатство.
14. Во редот бр. 2.1 „побарувања од обезбедено
кредитирање и трансакции предизвикани од пазарот на
капитал, покриени со:“ се прикажува збирот на паричните приливи коишто ќе настанат од побарувањата од
обезбеденото кредитирање и трансакциите предизвикани од пазарот на капитал. Во оваа позиција се прика-
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жуваат само паричните приливи од овие трансакции,
додека хартиите од вредност се прикажуваат во делот 3
„расположлив износ“. Во овој ред се прикажува збирот
на износите од редовите бр. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4 од
овој образец:
14.1. Во редот бр. 2.1.1 „ниво 1 ликвидна актива“ се
прикажува износот на паричните приливи од побарувањата врз основа на трансакциите обезбедени со позиции од нивото 1 ликвидна актива, и тоа како збир на
износите од редовите бр. 2.1.1.1 и 2.1.1.2 од овој образец:
14.1.1. Во редот бр. 2.1.1.1 „ниво 1 (без покриени
обврзници)“ се прикажува збирот на паричните приливи од побарувањата обезбедени со позиции од нивото 1
ликвидна актива, а коишто не се исклучително висококвалитетни покриени обврзници, прикажани во следниве редови:
- во редот бр. 2.1.1.1.1 „ниво 1 централна банка“ се
внесува износот на паричните приливи од трансакциите обезбедени со изложености кон или изложености гарантирани од централни банки од точката 19 потточки
19.2 и 19.3 од Одлуката,
- во редот бр. 2.1.1.1.2 „ниво 1 централна влада“ се
внесува износот на паричните приливи од трансакциите обезбедени со изложености кон или изложености гарантирани од централни влади од точката 19 потточка
19.4 од Одлуката,
- во редот бр. 2.1.1.1.3 „ниво 1 останато“ се внесува
износот на паричните приливи коишто се обезбедени
со позиции од нивото 1 ликвидна актива коишто не се
опфатени во редовите бр. 2.1.1.1.1 и 2.1.1.1.2 од овој
образец;
14.1.2. Во редот бр. 2.1.1.2 „ниво 1 покриени обврзници“ се внесува износот на паричните приливи од
трансакциите обезбедени со исклучително висококвалитетни покрени обврзници коишто ги исполнуваат условите од точката 19, потточка 19.8 од Одлуката;
14.2. Во редот бр. 2.1.2 „подниво 2А ликвидна актива“ се внесуваат паричните приливи од побарувањата врз основа на трансакциите обезбедени со позиции
од поднивото 2А ликвидна актива, како збир од износите од редовите бр. 2.1.2.1, 2.1.2.2 и 2.1.2.3 од овој образец:
14.2.1. Во редот бр. 2.1.2.1 „подниво 2А корпоративни должнички хартии од вредност“ се внесува износот на паричните приливи од трансакциите обезбедени
со корпоративни должнички хартии од вредност од
точката 22 потточка 22.4 од Одлуката;
14.2.2. Во редот бр. 2.1.2.2 „подниво 2А покриени
обврзници“ се внесува износот на паричните приливи
од трансакциите обезбедени со покриени обврзници од
поднивото 2А ликвидна актива од точката 22 потточки
22.2 и 22.3 од Одлуката;
14.2.3. Во редот бр. 2.1.2.3 „подниво 2А останато“
се внесува износот на паричните приливи од трансакциите обезбедени со изложености кон или изложености гарантирани од централната влада, централната
банка, регионалната власт, локалната самоуправа или
јавната институција од точката 22 потточки 22.1 од Одлуката;
14.3. Во редот бр. 2.1.3 „подниво 2Б ликвидна актива“ се прикажуваат паричните приливи од побарувањата обезбедени со позиции од поднивото 2Б ликвидна
актива, како збир од редовите бр. 2.1.3.1, 2.1.3.2,
2.1.3.3, 2.1.3.4 и 2.1.3.5 од овој образец:
14.3.1. Во редот бр. 2.1.3.1 „подниво 2Б секјуритизација“ се внесува износот на паричните приливи од
трансакциите обезбедени со хартии од вредност покриени со одредена актива од точката 23 потточка 23.1 од
Одлуката;
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14.3.2. Во редот бр. 2.1.3.2 „подниво 2Б покриени
обврзници“ се внесува износот на паричните приливи
од трансакциите обезбедени со покриени обврзници од
точката 23 потточка 23.2 од Одлуката;
14.3.3. Во редот бр. 2.1.3.3 „подниво 2Б корпоративни должнички хартии од вредност“ се внесува износот на паричните приливи од трансакциите обезбедени
со корпоративни должнички хартии од вредност од
точката 23 потточка 23.3 од Одлуката;
14.3.4. Во редот бр. 2.1.3.4 „подниво 2Б акции“ се
внесува износот на паричните приливи од трансакциите обезбедени со акции од точката 23 потточка 23.4 од
Одлуката;
14.3.5. Во редот бр. 2.1.3.5 „подниво 2Б останато“
се внесува износот на паричните приливи од трансакциите обезбедени со позиции од поднивото 2Б ликвидна актива коишто не се опфатени во редовите бр.
2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3 и 2.1.3.4 од овој образец;
14.4. Во редот бр. 2.1.4 „останати позиции“ се внесува износот на паричните приливи од трансакциите
обезбедени со позиции коишто не се вклучени во редовите бр. 2.1.1, 2.1.2 или 2.1.3 од овој образец, вклучувајќи ги и паричните приливи од трансакциите обезбедени со удели во отворените инвестициски фондови;
15. Во редот бр. 2.2 „побарувања врз основа на кредити и аванси одобрени на:“ се внесуваат паричните
приливи од кредитите и дадените аванси. Паричните
приливи од кредитите и дадените аванси се распоредуваат според крајниот датум за наплата утврден во договорот. Во оваа позиција се прикажува збирот на износите од редовите бр. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 и
2.2.6 од овој образец:
15.1. Во редот бр. 2.2.1 „физички лица и мали
друштва“ се внесува износот на паричните приливи од
побарувањата од физичките лица и малите друштва;
15.2. Во редот бр. 2.2.2 „нефинансиски лица“ се
внесува износот на паричните приливи од побарувањата од нефинансиските лица, со исклучок на приливите
од мали друштва;
15.3. Во редот бр. 2.2.3 „банки“ се внесува износот
на паричните приливи од побарувањата од другите
банки;
15.4. Во редот бр. 2.2.4 „останати финансиски
лица“ се внесува износот на паричните приливи од побарувањата од останатите финансиски лица, коишто не
се банки;
15.5. Во редот бр. 2.2.5 „централни банки“ се внесува износот на паричните приливи од побарувањата од
централните банки;
15.6. Во редот бр. 2.2.6 „останати лица“ се внесува
износот на паричните приливи од побарувањата од
други лица коишто не се опфатени во износите прикажани во редовите бр. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 и 2.2.5 од
овој образец;
16. Во редот бр. 2.3 „девизни своп-договори (FX)“
се внесува износот на паричните приливи од побарувањата од девизните своп-договори (размената на главницата на датумот на достасување на договорот).
17. Во редот бр. 2.4 „приливи од други деривати“ се
внесува износот на паричните приливи од трансакциите од деривати коишто не се опфатени во редот бр. 2.3
од овој образец.
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18. Во редот бр. 2.5 „приливи од вложувања во хартии од вредност“ се внесуваат износите на паричните
приливи врз основа на вложувања во хартии од вредност, распоредени согласно со периодот кога ќе настане приливот. На датумот на достасување на хартијата
од вредност во овој ред се внесува паричниот прилив
од хартијата од вредност за која истовремено се намалува износот на хартијата од вредност прикажан во делот 3 „расположлив износ“ од овој образец.
19. Во редот бр. 2.6 „останати приливи“ се внесуваат останатите парични приливи коишто не се опфатени
во редовите 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 или 2.5 од овој образец.
20. Во редот бр. 2.7 „вкупни приливи“ се прикажува
збирот на износите од редовите 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и
2.6 од овој образец.
21. Во редот бр. 2.8 „разлика (вкупни прилививкупни одливи“ се внесува разликата од износите прикажани во редот бр. 2.7 (вкупни приливи) и редот бр.
1.7 (вкупни одливи) од соодветната колона од овој образец.
22. Во редот бр. 2.9 „кумулатив“ се прикажува збирот на износот од овој ред од претходниот временски
период и разликата којашто се однесува на соодветниот временски период прикажана во редот бр. 2.8 од
овој образец.
Дел 3 „Расположлив износ“
23. Во делот 3 „расположлив износ“ се прикажува
износот на неоптоварените средства со кои банката
располага и коишто може да ги искористи како обезбедување за добивање дополнителни извори на средства,
како што се средствата со кои банката може да тргува,
средствата коишто централната банка ги прифаќа како
инструменти за обезбедување при спроведувањето на
монетарните операции, како и неискористените кредитни линии одобрени на банката. Покрај општите
правила од точката 4 од ова упатство, овој дел од образецот РС се пополнува и согласно со правилата определени во точките 24 до 26 од ова упатство.
Банката којашто е предмет на консолидирана супервизија ги зема предвид критериумите коишто треба
да бидат исполнети за да бидат одредени позиции прифатени како инструменти за обезбедување при спроведувањето на монетарната политика на Народната банка
или на централната банка во која се наоѓаат подружниците на банката, согласно со соодветната регулатива.
24. Овој дел се пополнува со примена на следниве
правила:
24.1. Износот на неоптоварените средства вклучени
во овој дел од образецот се прикажува на нето-основа,
според износот којшто достасува во соодветниот временски период, и тоа со позитивен предзнак доколку
претставува нето-прилив или со негативен предзнак,
доколку претставува нето-одлив.
24.2. На датумот на достасувањето на репо-трансакцијата, хартиите од вредност коишто банката ќе ги добие назад се прикажуваат како зголемување на расположливиот износ на хартиите од вредност (со позитивен предзнак), додека паричниот одлив од оваа трансакција се прикажува како паричен одлив во редот бр.
1.2 од делот 1 од овој образец, во соодветниот временски период;
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24.3. На датумот на достасување на обратната репотрансакција, хартиите од вредност коишто банката ќе
ги врати назад се прикажуваат како намалување на расположливиот износ на хартиите од вредност (со негативен предзнак), додека паричниот прилив од оваа
трансакција се прикажува како паричен прилив во редот бр. 2.1 од делот 2 од овој образец, во соодветниот
временски период;
24.4. Своп-договорите на обезбедувања се прикажуваат во соодветните временски периоди во овој дел од
образецот, како зголемување или намалување на расположливиот износ на дадените/добиените хартии од
вредност во зависност од преостанатата рочност на
своп-договорите;
24.5. На датумот на достасување на хартијата од
вредност се намалува расположливиот износ на хартиите од вредност, со истовремено прикажување паричен
прилив во редот бр. 2.5 од овој образец;
24.6. Депозитот преку ноќ кај централната банка се
прикажува во редот бр. 3.2 од колоната бр. 1 „почетна
состојба“ од овој образец. Достасувањето на овој депозит се прикажува како намалување во временскиот период „преку ноќ“, со истовремено прикажување на паричен прилив врз основа на депозитот преку ноќ во редот бр. 2.2.5 од делот 2 „приливи“ од овој образец;
24.7. Неискористени вонбилансни побарувања за
ликвидносна поддршка и за кредитирање се прикажуваат во редот бр. 3.7 од овој образец, во соодветниот
временски период;
25. Во колоната бр. 1 „почетна состојба“ се внесува
состојбата на неоптоварените средства со кои банката
располага на датумот на известувањето.
26. Редовите од овој дел од образецот РС се пополнуваат со примена на следниве правила:
26.1. Во редот бр. 3.1 „парични средства“ се внесува износот на паричните средства на банката.
26.2. Во редот бр. 3.2 „средства кај централната
банка коишто можат да се повлечат“ се внесува износот на средствата кај Народната банка и/или кај централните банки коишто ги исполнуваат условите од
точките 19.2 и 19.3 од Одлуката;
26.3. Во редот бр. 3.3 „ниво 1 ликвидна актива“ се
прикажуваат неоптоварените средства од нивото 1 ликвидна актива, вклучувајќи ги и уделите во отворените
инвестициски фондови коишто вложуваат во позиции
од ова ниво, како збир од износите од редовите бр.
3.3.1 и 3.3.2 од овој образец:
26.3.1. Во редот бр. 3.3.1 „ниво 1 (без покриени обврзници)“ се прикажува збирот на неоптоварените
средства коишто исполнуваат услови за позиции од нивото 1 ликвидна актива, а коишто не се исклучително
висококвалитетните покриени обврзници од точката 19
потточка 19.8 од Одлуката, прикажани во следниве редови:
- во редот бр. 3.3.1.1 „ниво 1 централна банка“ се
внесува износот на неоптоварените средства коишто
претставуваат изложености кон или изложености гарантирани од централни банки од точката 19 потточки
19.2 и 19.3 од Одлуката;
- во редот бр. 3.3.1.2 „ниво 1 централна влада“ се
внесува износот на неоптоварените средства коишто
претставуваат изложености кон или изложености гарантирани од централни влади од точката 19 потточка
19.4 од Одлуката;
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- во редот бр. 3.3.1.3 „ниво 1 останато“ се внесува
износот на неоптоварените средства од нивото 1 ликвидна актива коишто не се опфатени во редовите бр.
3.3.1.1 и 3.3.1.2 од овој образец;
26.3.2. Во редот бр. 3.3.2 „ниво 1 покриени обврзници“ се внесува неоптоварените средства коишто
претставуваат исклучително висококвалитетни покриени обврзници од нивото 1 ликвидна актива од точката
19 потточка 19.8 од Одлуката;
26.4. Во редот бр. 3.4 „подниво 2А ликвидна актива“ се прикажува износот на неоптоварените средства од поднивото 2А ликвидна актива, вклучувајќи ги
и уделите во отворените инвестициски фондови коишто вложуваат во средства од ова подниво, како збир од
износите од редовите бр. 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.3 од овој образец:
26.4.1. Во редот бр. 3.4.1 „подниво 2А корпоративни должнички хартии од вредност“ се внесува износот
на нептоварените средства коишто претставуваат корпоративни должнички хартии од вредност од точката
22 потточка 22.4 од Одлуката;
26.4.2. Во редот бр. 3.4.2 „подниво 2А покриени обврзници“ се внесува износот на неоптоварените средства коишто претставуваат покриени обврзници од
точката 22 потточка 22.2 и 22.3 од Одлуката;
26.4.3. Во редот бр. 3.4.3 „подниво 2А останато“ се
внесува износот на неоптоварените средства коишто
претставуваат изложености кон или изложености гарантирани од централната влада, централната банка,
регионалната власт, локалната самоуправа или јавната
институција од точката 22 потточка 22.1 од Одлуката;
26.5. Во редот бр. 3.5 „подниво 2Б ликвидна актива“ се прикажува износот на неоптоварените средства од поднивото 2Б ликвидна актива, вклучувајќи ги
и уделите во отворените инвестициски фондови коишто вложуваат во средства од ова подниво, како збир од
износите од редовите бр. 3.5.1, 3.5.2 , 3.5.3, 3.5.4 и 3.5.5
од овој образец:
26.5.1. Во редот бр. 3.5.1 „подниво 2Б секјуритизација“ се внесува износот на неоптоварените средства
коишто претставуваат хартии од вредност покриени со
одредена актива од точката 23 потточка 23.1 од Одлуката;
26.5.2. Во редот бр. 3.5.2 „подниво 2Б покриени обврзници“ се внесува износот на неоптоварените средства коишто претставуваат покриени обврзници од
точката 23 потточка 23.2 од Одлуката;
26.5.3. Во редот бр. 3.5.3 „подниво 2Б корпоративни должнички хартии од вредност“ се внесува износот
на неоптоварените средства коишто претставуваат корпоративни должнички хартии од вредност од точката
23 потточка 23.3 од Одлуката;
26.5.4. Во редот бр. 3.5.4 „подниво 2Б акции“ се
внесува износот на неоптоварените средства коишто
претставуваат акции од точката 23 потточка 23.4 од
Одлуката;
26.5.5. Во редот бр. 3.5.5 „подниво 2Б останато“ се
внесува износот на неоптоварените средства коишто
претставуваат позиции од поднивото 2Б ликвидна актива коишто не се опфатени во редовите бр. 3.5.1,
3.5.2, 3.5.3 и 3.5.4 од овој образец;
26.6. Во редот бр. 3.6 „останати позиции“ се прикажува износот на неоптоварените средства коишто не се
вклучени во редовите бр. 3.3, 3.4 и 3.5 од овој образец.
26.7. Во редот бр. 3.7 „неискористена одобрена вонбилансна поддршка“ се прикажува износот на договореното, а неискористено вонбилансно побарување за
ликвидносна поддршка и за кредитирање одобрено на
банката.
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26.8. Во редот бр. 3.8 „нето промена на износот на
неоптоварените средства“ се внесува збирот на износите од редовите бр. 3.1. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7 од овој
образец. Овој ред не се пополнува за колоната бр. 1 од
овој образец;
26.9. Во редот бр. 3.9 „кумулативен износ на неоптоварените средства“ се прикажува кумулативниот износ на неоптоварените средства како збир од износот
прикажан во овој ред од претходниот временски период и износот прикажан во редот бр. 3.8 од овој образец,
од соодветниот временски период. Исклучок од ова
правило е износот во колоната бр. 1, во која се прикажува збирот од износите од редовите бр. 3.1. 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6 и 3.7 од овој образец и во која е вклучена и
почетната состојба на неоптоварените средства на банката.
Дел 4 „Вонбилансни обврски“
27. Делот 4 „вонбилансни обврски“ содржи податоци за одливите на банката коишто можат да настанат
како резултат на преземените вонбилансни обврски.
Покрај општите правила од точката 4 од ова упатство,
овој дел од образецот РС се пополнува и согласно со
правилата од точката 28 од ова упатство.
28. Редовите од овој дел од образецот РС се пополнуваат со примена на следниве правила:
28.1. Во редот 4.1 „одливи од преземени вонбилансни обврски“ се прикажуваат паричните одливи од
вонбилансни обврски преземени од банката, при што
како одлив се прикажува максималниот износ којшто
клиентот може да го повлече, и тоа како збир од редовите бр. 4.1.1 и 4.1.2 од овој образец:
28.1.1. Во редот бр. 4.1.1 „вонбилансна обврска за
кредитирање“ се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за кредитирање;
28.1.2. Во редот бр. 4.1.2 „вонбилансна обврска за
ликвидносна поддршка“ се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за ликвидносна поддршка;
28.2. Во редот бр. 4.2 „останати одливи од вонбилансни обврски“ се внесува износот на вонбилансните
обврски коишто не се опфатени во редовите бр. 4.1.1 и
4.1.2 од овој образец;
28.3. Во редот 4.3 „одливи поради значително намалување на кредитната способност“ се прикажува ефектот од значителното намалување на кредитната способност, односно кредитниот рејтинг на банката, согласно
со точката 44 од Одлуката.
Дел 5 „Дополнителни податоци“
29. Делот 5 „дополнителни податоци“ содржи дополнителни податоци коишто се значајни за согледување на рочната структура на активата и пасивата на банката. Во овој дел се содржани и податоци за очекувањата на банката во однос на одделните позиции од нејзиниот биланс. Покрај општите правила од точката 4
од ова упатство, овој дел од образецот РС се пополнува
и со следење на следниве правила:
29.1. Во редот бр. 5 – „ВКЛА прифатлива од централната банка“ се внесува износот прикажан во редовите бр. 3.3, 3.4 и 3.5 од овој образец којшто централната банка го прифаќа како инструмент за обезбедување при спроведувањето на монетарните операции;
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29.2. Во редот бр. 6 „останати позиции прифатливи
од централната банка“ се внесува износот прикажан во
редот бр. 3.6 од овој образец којшто централната банка
го прифаќа како инструмент за обезбедување при спроведувањето на монетарните операции;
29.3. Во редот бр. 7 „добиено обезбедување коешто
повторно се користи (англ. receiving leg)“ се внесува
износот на пазарната вредност на обезбедувањето коешто банката го добила и повторно го користи за добивање дополнителни средства. Обезбедувањето се распоредува според преостанатата рочност на трансакцијата за која е добиено обезбедувањето коешто банката
повторно го користи;
29.4. Во редот бр. 8 – „дадено обезбедување коешто
е претходно добиено (англ. re-using leg)“ се внесува износот на пазарната вредност на обезбедувањето коешто
банката го добила и повторно го користи согласно со
преостанатата рочност на трансакцијата за која е дадено обезбедувањето коешто банката повторно го користи;
29.5. Во редот бр. 9 „очекувани одливи од депозити“ се внесува износот на депозитите прикажани во
редот бр. 1.3 од овој образец, распоредени во различните временски периоди имајќи ги предвид очекувањата за однесувањето на депонентите, согласно со точката 62 од Одлуката;
29.6. Во редот бр. 10 „очекувани приливи од кредити и аванси“ се внесува износот на кредитите и авансите прикажани во редот бр. 2.2 од овој образец, распоредени во различните временски периоди имајќи ги предвид очекувањата за однесувањето на клиентите, согласно со точката 62 од Одлуката;
29.7. Во редот бр. 11 „очекувано користење на вонбилансните обврски“ се внесува износот на очекуваното користење на вонбилансните обврски прикажани во
редовите бр. 4.1 и 4.2 од овој образец, распоредени во
различните временски периоди имајќи ги предвид очекувањата на банката за однесувањето на нејзините клиенти во однос на користењето на одобрените вонбилансни позиции, согласно со точката 62 од Одлуката.
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30.5. За потребите на утврдување на пондерираната
просечна договорна/преостанатата рочност, се смета
дека депозитите коишто достасуваат преку ноќ достасуваат за еден ден;
30.6. За потребите на утврдување на договорната и
преостанатата рочност во случаите кога има период за
известување или откажување, или одредба во договорот за порано повлекување на изворот на средства од
депонентот, датумот на повлекување е еднаков на
првиот датум кога депонентот може да го откаже или
повлече изворот на средства;
30.7. За инструментите коишто немаат рок на достасување (англ. perpetual liabilities), договорната и преостанатата рочност изнесува 20 години.
Извештај за следење на концентрацијата на
изворите на средства (образец НД)
31. Извештајот за следење на концентрацијата на
изворите на средства според најголемите депоненти
(образец НД) содржи податоци за концентрацијата на
најголемите 10 депоненти. За потребите на овој извештај, под депонент се подразбира лице коешто вложило
средства во банката во форма на депозит, хартии од
вредност издадени од банката, заем даден на банката и
слично.
Во случај на вложување во хартии од вредност издадени од банката, се внесува вистинскиот имател на
хартиите од вредност, а доколку банката не може да го
обезбеди овој податок, тоа вложување не се прикажува
во овој образец.
Покрај општите правила од точката 30 од ова упатство, образецот НД се пополнува со примена и на правилата определени во оваа точка и во точките 32 и 33
од ова упатство.
32. Покрај општите правила од точката 30 од ова
упатство, образецот НД се пополнува со примена и на
следниве правила:

30.3. Договорната рочност го претставува временскиот период помеѓу датумот на вложување и датумот
на достасување на изворот на средствата утврдени согласно со склучениот договор;

32.1. Во делот 1 „најголеми 10 депоненти“, во редовите се внесуваат најголемите десет депоненти коишто
вложиле средства во банката, при што:
- во редовите бр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се внесуваат податоците за секој од десетте депоненти. Прикажувањето на депонентите е по опаѓачки редослед
според учеството на вкупниот износ на изворите на
средствата на депонентот и лицата поврзани со него во
вкупните обврски на банката,
- во редовите бр. 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1,
10.1 и 11.1 се внесуваат збирни податоци за правните и
физичките лица коишто, согласно со Законот за банките и подзаконските акти донесени врз основа на овој
закон, се сметаат за поврзани лица со најголемите
депоненти од редовите бр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
Во случај кога едно лице им припаѓа на повеќе групи
поврзани лица, банката го прикажува тоа лице само еднаш, односно го вклучува во групата којашто има најголем вкупен износ на вложени средства,
- во редовите 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2
и 11.2 се внесува збирот на податоците за депонентот и
лицата поврзани со него.

30.4. Преостанатата рочност го претставува преостанатиот период до фактичката договорна рочност на
изворот на средства, мерен од датумот на месецот за
којшто се известува;

32.2. Во делот 2 „останати извори на финансирање“, се внесува збирот на изворите на финансирање
на останатите депоненти на банката коишто не се опфатени во делот 1 од овој образец;

III. ИЗВЕШТАИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА
КОНЦЕНТРАЦИЈАТА
30. За потребите на ова упатство, како извештаи за
следење на концентрацијата се сметаат извештаите од
точката 2 алинеи 2, 3, 4 и 5 од ова упатство. Извештаите за следење на концентрацијата се пополнуваат со
примена на следниве општи правила:
30.1. Вкупните извори на средства ги опфаќаат сите
финансиски обврски на банката, со исклучок на обврските врз основа на деривати и кратките позиции;
30.2. Изворите на средства за кои не е определена
рочност се смета дека достасуваат преку ноќ. Во оваа
категорија се вклучуваат и депозитите по видување;
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32.3. Во редот бр. 13 „вкупно“ се прикажува збирот
на износите од редовите бр. 1 и 12 од овој образец.
Овој ред се пополнува само за колоната бр. 5 од овој
образец.
33. Колоните од овој образец се пополнуваат на
следниов начин:
33.1. Во колоната бр. 2 „сектор“ се внесува секторот на кој му припаѓа депонентот, и тоа:
- централни банки;
- централни влади;
- банки;
- останати финансиски институции;
- нефинансиски институции;
- домаќинства.
Оваа колона не се пополнува во редовите за лицата
поврзани со депонентот и за вкупно.
33.2. Во колоната бр. 3 „седиште“ се внесува адресата, односно седиштето на депонентот. Оваа колона
не се пополнува во редовите за лицата поврзани со
депонентот и за вкупно.
33.3. Во колоната бр. 4 „тип на производ“ се внесува типот на производот. Во случај кога вкупните вложени средства опфаќаат повеќе различни производи на
банката, во оваа колона се внесува производот којшто
има најголемо учество во вкупните средства вложени
од депонентот, односно најголемо учество во вкупните
средства вложени од лицето поврзано со него, со користење на следниве ознаки:
33.3.1. ФЛ – извори на средства од финансиски
лица, вклучувајќи ги и меѓубанкарските заеми;
33.3.2. НФПЛ – извори на средства од нефинансиски лица, со исклучок на изворите на средства од малите друштва и физичките лица;
33.3.3. МДФЛ – извори на средства од мали друштва и физички лица;
33.3.4. РТ – извори на средства врз основа на репотрансакции;
33.3.5. ПО – извори на средства од покриени обврзници;
33.3.6. ХВС ‒ извори на средства од хартии од
вредност покриени со одредена актива (секјуритизација);
33.3.7. БГ – извори на средства од други членки на
банкарската група на која ѝ припаѓа банката, без разлика дали матичното лице на банкарската група е во Република Северна Македонија или во странство;
33.3.8. ООФ – останато обезбедено финансирање од
финансиски и нефинансиски лица, со исклучок на
обезбеденото финансирање од малите друштва;
33.3.9. ОИС – останати извори на средства коишто
не се опфатени со претходните ознаки;
33.4. Во колоната бр. 5 „износ“ се внесува износот
на изворите на средства од депонентот и на лицата поврзани со него, на датумот на известувањето;
33.5. Во колоната бр. 6 „учество“ се прикажува процентуалното учество на вкупниот износ на изворите на
средства на депонентот заедно со лицата поврзани со
него во вкупните обврски на банката;
33.6. Во колоната бр. 7 „пондерирана просечна договорна рочност“ се внесува пондерираната вредност
на производот на договорната рочност и износот на секој извор на средства од депонентот и вкупните извори
на средства на тој депонент (изразена во денови). Оваа
колона се пополнува само за делот 1 од овој образец.
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33.7. Во колоната бр. 8 „пондерирана просечна преостаната рочност“ се внесува пондерираната вредност
на производот на преостанатата рочност и износот на
секој извор на средства од депонентот и вкупните извори на средства на тој депонент (изразена во денови).
Оваа колона се пополнува само за делот 1 од овој образец.
Извештај за следење на концентрацијата на изворите
на средства според инструменти, односно
производи (образец ИП)
34. Извештајот за следење на концентрацијата на
изворите на средства според инструменти, односно
производи (образец ИП) содржи податоци за концентрацијата на изворите на средства според типовите
производи чиешто учество во вкупните обврски на
банката е поголемо од 1%. Покрај општите правила од
точката 30 од ова упатство, образецот ИП се пополнува
со примена на правилата определени во точките 35 и
36 од ова упатство.
35. Редовите од образецот ИП се пополнуваат на
следниов начин:
35.1. Во редот бр. 1 „депозити од физички лица и
мали друштва“ се прикажува износот на малите депозити како збир од редовите бр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и
1.6:
35.1.1. Во редот бр. 1.1 „депозити по видување“ се
внесува износот на депозитите по видување;
35.1.2. Во редот бр. 1.2 „орочени депозити коишто
не можат да се повлечат во следните 30 дена“ се внесува износот на орочените депозити коишто не можат да
се повлечат во следните 30 дена, согласно со точката
32 од Одлуката;
35.1.3. Во редот бр. 1.3 „орочени депозити коишто
можат да се повлечат во следните 30 дена“ се внесува
износот на орочените депозити коишто можат да се
повлечат во следните 30 дена;
35.1.4. Во редот бр. 1.4 „депозити со рок за известување за повлекување подолг од 30 дена“ се внесува износот на малите депозити коишто имаат рок за известување за нивно повлекување којшто е подолг од 30
дена;
35.1.5. Во редот бр. 1.5 „депозити со рок за известување за повлекување пократок од 30 дена“ се внесува
износот на малите депозити коишто имаат рок за известување за нивно повлекување којшто е пократок од
30 дена;
35.1.6. Во редот бр. 1.6 „останати мали депозити“ се
внесува износот на малите депозити коишто не се опфатени во редовите бр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 од овој образец;
35.2. Во редот бр. 2 „извори на средства од правни
лица“ се прикажуваат изворите на средства од правни
лица, со исклучок на депозитите од малите друштва,
како збир од редовите бр. 2.1 и 2.2:
35.2.1. Во редот бр. 2.1 „обезбедени извори на средства“ се прикажува збирот на обезбедените извори на
средства од правни лица, со исклучок на обезбедените
извори на средства од малите друштва, прикажани во
редовите бр. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4:
- Во редот бр. 2.1.1 „трансакции финансирани со
хартии од вредност“ се внесува износот на изворите на
средства коишто произлегуваат од трансакциите финансирани со хартии од вредност;
- Во редот бр. 2.1.2 „покриени обврзници“ се внесува износот на покриените обврзници издадени од банката;
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- Во редот бр. 2.1.3 „хартии од вредност покриени
со одредена актива“ се внесува износот на хартиите од
вредност покриени со одредена актива, издадени од
банката;
- Во редот бр. 2.1.4 „останато“ се внесува износот
на останатите обезбедени извори на средства коишто
не се опфатени во редовите бр. 2.1.1., 2.1.2 и 2.1.3 од
овој образец;

нала во текот на месецот за кој се известува. Во образецот ЦИС се прикажува само износот на одобрените
вонбилансни позиции којшто банката го повлекла во
текот на месецот за кој се известува. Покрај општите
правила од точката 30 од ова упатство, изворите на
средства се распоредуваат во образецот ЦИС во зависност од нивната договорната рочност, согласно со правилата определени во точките 38 и 39 од ова упатство.

35.2.2. Во редот бр. 2.2 „останати извори на средства“ се прикажува збирот на останатите извори на
средства од правни лица, со исклучок на депозитите од
малите друштва, прикажани во редовите бр. 2.2.1, 2.2.2
и 2.2.3:
- Во редот бр. 2.2.1 „кредити и депозити од финансиски лица“ се внесува износот на кредитите и депозитите од финансиските лица, со исклучок на кредитите
и депозитите од централните банки;
- Во редот бр. 2.2.2 „кредити и депозити од нефинансиски лица“ се внесува износот на кредитите и
депозитите од нефинансиските лица, со исклучок на
депозитите од малите друштва;
- Во редот бр. 2.2.3 „кредити и депозити од лица коишто се дел од банкарска група“ се внесува износот на
кредитите и депозитите од лица коишто се дел од банкарската група на која ѝ припаѓа банката, без разлика
дали матичното лице е со седиште во Република Северна Македонија или во странство;

38. Колоните од образецот ЦИС се пополнуваат на
следниов начин:
38.1. Во колоните бр. 1 и 2 се внесуваат податоците
за изворите на средства преку ноќ;
38.2. Во колоните бр. 3 и 4 се внесуваат податоците
за изворите на средствата со рочност пократка или еднаква на една недела, со исклучок на депозитите преку
ноќ;
38.3. Во колоните бр. 5 и 6 се внесуваат податоците
за изворите на средствата со рочност подолга од една
недела, а пократка или еднаква на еден месец;
38.4. Во колоните бр. 7 и 8 се внесуваат податоците
за изворите на средствата со рочност подолга од еден
месец, а пократка или еднаква на три месеци;

36. Колоните од образецот ИП се пополнуваат на
следниов начин:

38.5. Во колоните бр. 9 и 10 се внесуваат податоците за изворите на средствата со рочност подолга од три
месеци, а пократка или еднаква на шест месеци;

36.1. Во колоната бр. 1 „износ“ се внесува сметководствената вредност на соодветниот тип производ.
Износот на колоната бр. 1 е еднаков на збирот на износите прикажани во колoните бр. 2 и 3 од овој образец;

38.6. Во колоните бр. 11 и 12 се внесуваат податоците за изворите на средствата со рочност подолга од
шест месеци, а пократка или еднаква на една година;

36.2. Во колоната бр. 2 „износ којшто е предмет на
обесштетување“ се внесува износот од соодветниот
тип производ којшто е предмет на обесштетување од
Фондот за осигурување на депозити или од еквивалентна шема за осигурување депозити во друга земја;
36.3. Во колоната бр. 3 „износ којшто не е предмет
на обесштетување“ се внесува износот од соодветниот
производ којшто не е предмет на обесштетување од
Фондот за осигурување на депозити или од еквивалентна шема за осигурување депозити во друга земја;
36.4. Во колоната бр. 4 „пондерирана просечна договорна рочност“ се внесува пондерираната вредност
на производот на договорната рочност и износот на секој производ и вкупните извори на средства коишто се
однесуваат на тој производ (изразена во денови). Оваа
колона не се пополнува за редовите бр. 1, 1.1 и 2 од
овој образец;
36.5. Во колоната бр. 5 „пондерирана просечна преостаната рочност“ се внесува пондерираната вредност
на производот на преостаната рочност и износот на секој производ и вкупните извори на средства коишто се
однесуваат на тој производ (изразена во денови). Оваа
колона не се пополнува за редовите бр. 1, 1.1 и 2 од
овој образец.
Извештај за цената на изворите на средства и
нивната рочност (образец ЦИС)
37. Извештајот за цената на изворите на средствата
и нивната рочност (образец ЦИС) содржи податоци за
износот на трансакциите и цената платена од банката
за новите извори на средства коишто банката ги стек-

38.7. Во колоните бр. 13 и 14 се внесуваат податоците за изворите на средствата со рочност подолга од
една година, а пократка или еднаква на две години;
38.8. Во колоните бр. 15 и 16 се внесуваат податоците за изворите на средствата со рочност подолга од
две години, а пократка или еднаква на пет години;
38.9. Во колоните бр. 17 и 18 се внесуваат податоците за изворите на средствата со рочност подолга од
пет години, а пократка или еднаква на десет години;
38.10. Во колоните од секој временски период коишто се однесуваат на распонот се внесува распонот
(интервалот) во кој се движеле цените на новите извори на средства стекнати во текот на месецот за кој се
известува;
38.11. Во колоните од секој временски период коишто се однесуваат на износот, банката ја прикажува
сметководствената вредност на новите извори на средства стекнати во текот на месецот за кој се известува,
со нивно распоредување во соодветните временски рокови според нивната договорна рочност. Изворите на
средства коишто се обновени во месецот за кој се известува имаат третман на нови извори на средства;
38.12. При распоредувањето на изворите на средства во соодветните колони не се зема предвид периодот помеѓу датумот на склучување на договорот/тргување и датумот на прием на средствата/порамнување,
односно изворот на средства се распоредува согласно
со неговата договорна рочност.
39. Редовите од образецот ЦИС се пополнуваат на
следниов начин:
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39.1. Во редот бр. 1 „вкупни извори на средства“ се
прикажува збирот од редовите бр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5
од овој образец:
39.1.1. Во редот бр. 1.1 „физички лица и мали
друштва“ се внесуваат податоците за цената и износот
на изворите на средства од физичките лица и малите
друштва;
39.1.2. Во редот бр. 1.2 „финансиски и нефинансиски лица“ се внесуваат податоци за цената и износот на
изворите на средства од финансиските и нефинансиските лица;
39.1.3. Во редот бр. 1.3 „покриени обврзници“ се
внесуваат податоци за цената и износот на издадените
покриени обврзници;
39.1.4. Во редот бр. 1.4 „хартии од вредност покриени со одредена актива“ се внесуваат податоци за цената и износот на издадените хартии од вредност покриени со одредена актива;
39.1.5. Во редот бр. 1.5 „останати извори на средства“ се внесуваат податоци за цената и износот на останатите извори на средства коишто не се опфатени со
редовите бр. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 од овој образец.

42.3. Во колоните бр. 3, 7, 11, 15, 19, 23 и 27 „нови
извори“ се внесува износот на новите извори на средства со коишто банката располага на крајот од месецот
за кој се известува распоредени според временскиот
период во кој достасуваат;

Извештај за можноста за обновување на изворите
на средства (образец ОИС)

42.8. Во колоната бр. 32 се внесува просечната рочност на новите извори на средства (во денови).

40. Извештајот за можноста за обновување на изворите на средствата (образец ОИС) содржи податоци за
износот на изворите на средства коишто достасуваат на
крајот на месецот, за износот на изворите на средства
коишто се обновуваат и за износот на новите извори на
средства. Покрај општите правила од точката 30 од ова
упатство, образецот ОИС се пополнува согласно со
правилата определени во точките 41 до 43 од ова упатство.

43. Во редовите од овој образец се внесуваат податоци
за одделните извори на средства: физички лица и мали
друштва, правни лица и обезбедени извори на средства.
Во изворите на средства од правните лица се внесуваат
изворите на средства од финансиските лица и нефинансиските лица со исклучок на малите друштва.

41. Изворите на средствата се распоредуваат во соодветните временски периоди во зависност од нивната
договорна рочност, и тоа:
- преку ноќ (колоните од бр. 1 до бр. 4);
- од 1 ден до 7 дена (колоните од бр. 5 до бр. 8);
- над 7 дена до 14 дена (колоните од бр. 9 до бр. 12);
- над 14 дена до 1 месец (колоните од бр. 13 до бр.
16);
- над 1 месец до 3 месеци (колоните од бр. 17 до бр.
20);
- над 3 месеци до 6 месеци (колоните од бр. 21 до
бр. 24);
- подолго од 6 месеци (колоните од бр. 25 до бр.
28).

44. Извештајот за утврдување расположливи неоптоварени средства (образец РАС) содржи податоци за
износот на неоптоварените средства со кои банката
располага на датумот на известувањето. Образецот
РАС се пополнува согласно со правилата определени
во точките од 45 до 47 од ова упатство.

42. За секој од временските периоди од точката 41
од ова упатство се внесуваат податоците за одделните
извори на средства од точката 43 од ова упатство, и
тоа:
42.1. Во колоните бр. 1, 5, 9, 13, 17, 21 и 25 „достасување“ се внесува износот на изворите на средства на
крајот од месецот за кој се известува распоредени според временскиот период во кој достасуваат или во кој
можат да се повлечат, согласно со договорот;
42.2. Во колоните бр. 2, 6, 10, 14, 18, 22 и 26 „обновување“ се внесува износот на изворите на средства на
крајот од месецот за кој се известува распоредени според временскиот период во кој достасуваат, но коишто
нема да бидат повлечени на датумот на достасување,
односно ќе бидат обновени. Доколку при обновувањето на изворите на средствата се менува нивната договорна рочност, износот на обновените извори се прикажува во соодветниот временски период според новата
договорна рочност;

42.4. Во колоните бр. 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 28 „нето“
се прикажува збирот на износите од колоните „нови
извори“ и „обновување“, намален за износот од колоната „достасување“ и ја покажува промената на изворите на средства на крајот од месецот за кој се известува.
42.5. Во колоната бр. 29 „вкупни нето парични текови“ се прикажува збирот од износите од колоните бр.
4, 8, 12, 16, 20, 24 и 28.
42.6. Во колоната бр. 30 се внесува просечната рочност на достасаните извори на средства (во денови).
42.7. Во колоната бр. 31 се внесува просечната рочност на обновените извори на средства (во денови).

IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА УТВРДУВАЊЕ РАСПОЛОЖЛИВИ
НЕОПТОВАРЕНИ СРЕДСТВА

45. Колоните од овој образец се пополнуваат согласно со следниве правила:
45.1. Во колоната бр. 1 „сектор“ се внесува секторот на кој му припаѓа договорната страна;
45.2. Во колоната бр. 2 „тип на производ“ се внесува типот на производот којшто има најголемо учество
во вкупниот износ на неоптоварени средства со користење на следниве ознаки:
- П – парични средства;
- БЗ – благајнички записи;
- ДХВ – државни хартии од вредност;
- ПО – покриени обврзници;
- КДХВ – корпоративни должнички хартии од вредност;
- ХВПА – хартии од вредност покриени со одредена
актива;
- А – акции;
- УИФ – удели во инвестициски фондови;
- ЛП – неискористени вонбилансни побарувања за
ликвидносна поддршка и за кредитирање одобрени на
банката;
- О – останато.
45.3. Во колоната бр. 3 „пазарна/номинална вредност“ се внесува тековната пазарна вредност на неоптоварените средствата или номиналната вредност на
неискористени вонбилансни побарувања за ликвидносна поддршка и за кредитирање одобрени на банката;
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45.4. Во колоната бр. 4 „вредност на обезбедувањето прифатливо за ЦБ“ се внесува вредноста на обезбедувањето коешто Народната банка или централната
банка каде што се наоѓа подружница на банката го прифаќа како инструмент за обезбедување при спроведувањето на монетарните операции.
46. Редовите од овој образец се пополнуваат согласно со следниве правила:
46.1. Во редовите бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се внесуваат
договорните страни коишто се издавачи на неоптоварените средства или коишто ги одобриле неискористените вонбилансни побарувања за ликвидносна поддршка
и за кредитирање на банката, распоредени во следниве
групи: централни банки, централни влади, банки, останати финансиски институции, нефинансиски институции и физички лица и мали друштва;
46.2. Во редот бр. 7 „останати позиции“, во колоната бр. 3 се внесува износот на останатите неоптоварени
средства со кои располага банката, а коишто не се опфатени во претходните редови од овој образец.
47. Износот на неоптоварени средства во овој извештај е ист со износот на расположливите средства
прикажан во извештајот за рочната структура на активата и пасивата.
V. ИЗВЕШТАИ ЗА СТАПКАТА НА ПОКРИЕНОСТ
СО ЛИКВИДНОСТ
48. Извештаите за пресметка на стапката на покриеност со ликвидност се состојат од:
- Извештај за висококвалитетната ликвидна актива
(образец ВКЛА);
- Извештај за паричните одливи (образец ВПО);
- Извештај за паричните приливи (образец ВПП);
- Извештај за своп-договорите на обезбедувања (образец СТ);
- Извештај за стапката на покриеност со ликвидност
(образец СПЛ);
- Извештај за стапката на покриеност со ликвидност
‒ консолидација (образец СПЛ-К);
Извештај за висококвалитетната ликвидна актива
(образец ВКЛА)
49. Извештајот за висококвалитетната ликвидна актива (образец ВКЛА) содржи податоци за износот на
вкупната неприспособена ликвидна актива, којашто
претставува збир на вкупната неприспособена ниво 1
ликвидна актива и вкупната неприспособена ниво 2
ликвидна актива. Образецот ВКЛА се пополнува согласно со правилата определени во точките 50 до 52 од
ова упатство.
50. При пополнувањето на колоните од образецот
ВКЛА се применуваат следниве правила:
50.1. Во колоната бр. 3 „врска со Одлуката“ соодветно се наведени точките, потточките, ставовите и
алинеите од Одлуката во кои се содржани одредбите
коишто треба да се земат предвид при пополнувањето
на соодветниот ред;
50.2. Во колоната бр. 4 „износ/пазарна вредност“ се
внесува износот на тековната пазарна вредност на позицијата вклучена во пресметката на висококвалитетната ликвидна актива;
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50.3. Во колоната бр. 5 „пропишан пондер“ е наведен пропишаниот пондер за соодветната позиција, којшто се добива како разлика меѓу 100% и износот на
пропишаниот корективен фактор согласно со одредбите од Одлуката;
50.4. Во колоната бр. 6 „применет пондер“ се внесува пондерот којшто го применила банката при утврдувањето на вредноста на позицијата. Применетиот пондер во оваа колона не смее да биде поголем од пропишаниот пондер наведен во колоната бр. 5;
50.5. Во колоната бр. 7 „вредност“се прикажува износот на соодветната позиција од висококвалитетната
актива како производ на износите од колоните бр. 4 и
бр. 6.
51. При пополнувањето на редовите од образецот
ВКЛА се применуваат следниве правила:
51.1. Во редот бр. 1 „вкупна неприспособена ликвидна актива“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 2 и 3.
51.2. Во редот бр. 2 „вкупна неприспособена ниво 1
ликвидна актива“ се прикажува збирот на износите од
редовите бр. 2.1 и 2.2;
51.3. Во редот бр. 2.1 „вкупна неприспособена ниво
1 ликвидна актива без исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13,
2.1.14 и 2.1.15. При утврдувањето на вкупната неприспособена ниво 1 ликвидна актива без исклучително висококвалитетните покриени обврзници се применуваат
следниве правила:
51.3.1. Во редот бр. 2.1.1 „парични средства“ се
внесува вредноста на паричните средства на банката
коишто ги исполнуваат условите од точката 19 потточка 19.1 од Одлуката;
51.3.2. Во редот бр. 2.1.2 „средства на банката кај
Народната банка“ се внесува вредноста на средствата
на банката кај Народната банка коишто ги исполнуваат
условите од точката 19 потточка 19.2 од Одлуката;
51.3.3. Во редот бр. 2.1.3 „изложеност кон или изложеност гарантирана од Народната банка“ се внесува
вредноста на изложеноста кон или изложеноста гарантирана од Народната банка којашто ги исполнува условите од точката 19 потточка 19.2 од Одлуката;
51.3.4. Во редот бр. 2.1.4 „средства на банката кај
ЕЦБ и кај централната банка на друга земја со степен
на кредитен квалитет од 1“ се внесува вредноста на
средствата на банката кај ЕЦБ и кај централната банка
на друга земја со степен на кредитен квалитет од 1 коишто ги исполнуваат условите од точката 19 потточка
19.3 од Одлуката;
51.3.5. Во редот бр. 2.1.5 „изложеност кон или изложеност гарантирана од ЕЦБ и централната банка на
друга земја со степен на кредитен квалитет од 1“ се
внесува вредноста на изложеноста кон или изложеноста гарантирана од ЕЦБ и централната банка на друга
земја со степен на кредитен квалитет од 1 којашто ги
исполнува условите од точката 19 потточка 19.3 од Одлуката;
51.3.6. Во редот бр. 2.1.6 „изложеност кон или изложеност гарантирана од централната влада на РСМ“ се
внесува вредноста на изложеноста кон или изложеноста гарантирана од централната влада на РСМ, којашто
ги исполнува условите од точката 19 потточка 19.4 од
Одлуката;
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51.3.7. Во редот бр. 2.1.7 „изложеност кон или изложеност гарантирана од централната влада на друга земја за која е утврден степен на кредитен квалитет од 1“
се внесува вредноста на изложеноста кон или изложеноста гарантирана од централната влада на друга земја
за која е утврден степен на кредитен квалитет од 1, којашто ги исполнува условите од точката 19 потточка
19.4 од Одлуката;
51.3.8. Во редот бр. 2.1.8 „изложеност кон или изложеност гарантирана од регионалната власт, локалната
самоуправа или јавната институција во РСМ со третман на изложеност кон централната влада“ се внесува
вредноста на изложеноста кон или изложеноста гарантирана од регионалната власт, локалната самоуправа
или јавната институција во РСМ со третман на изложеност кон централната влада којашто ги исполнува условите од точката 19 потточка 19.4 од Одлуката;
51.3.9. Во редот бр. 2.1.9 „изложеност кон или изложеност гарантирана од регионалната власт или локалната самоуправа во друга земја со третман на изложеност кон централната влада во таа земја со степен на
кредитен квалитет од 1“ се внесува вредноста на изложеноста кон или изложеноста гарантирана од регионалната власт или локалната самоуправа во друга земја
со третман на изложеност кон централната влада во таа
земја со степен на кредитен квалитет од 1, којашто ги
исполнува условите од точката 19 потточка 19.4 од Одлуката;
51.3.10. Во редот бр. 2.1.10 „средства на банката кај
централната банка на друга земја за која не е утврден
степен на кредитен квалитет од 1 и изложеност кон или
изложеност гарантирана од централната влада или централната банка на друга земја за која не е утврден степен на кредитен квалитет од 1“ се внесува вредноста на
средствата на банката кај централната банка на друга
земја за која не е утврден степен на кредитен квалитет
од 1 и на изложеноста кон или изложеноста гарантирана од централната влада или централната банка на друга земја за која не е утврден степен на кредитен квалитет од 1, којашто ги исполнува условите од точката 19
потточка 19.5 од Одлуката;
51.3.11. Во редот бр. 2.1.11 „изложеност кон Развојната банка на Северна Македонија“ се внесува вредноста на изложеноста кон Развојната банка на Северна
Македонија, којашто ги исполнува условите од точката
19 потточка 19.6 од Одлуката;
51.3.12. Во редот бр. 2.1.12 „позиции издадени од
банка основана од централната влада, регионалната
власт или локалната самоуправа на земја членка на ЕУ
или од банка којашто одобрува кредити од промотивен
карактер“ се внесува вредноста на позициите издадени
од банка основана од централната влада, регионалната
власт или локалната самоуправа на земја членка на ЕУ
или од банка којашто одобрува кредити од промотивен
карактер, коишто ги исполнуваат условите од точката
19 потточка 19.7 од Одлуката;
51.3.13. Во редот бр. 2.1.13 „изложеност кон или изложеност гарантирана од мултилатерални развојни
банки и меѓународни организации на кои им е доделен
пондер на ризичност од 0%“ се внесува вредноста на
изложеноста кон или изложеноста гарантирана од мултилатералните развојни банки и меѓународните организации на кои им е доделен пондер на ризичност од 0%,
којашто ги исполнува условите од точката 19 потточка
19.9 од Одлуката;
51.3.14. Во редот бр. 2.1.14 „вложувања во удели на
отворени инвестициски фондови ‒ парични средства и
изложености кон централни банки“ се внесува вредноста на вложувањата на банката во удели на отворените инвестициски фондови коишто ги исполнуваат
условите од точката 25 став 2 алинеја 1 од Одлуката;
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51.3.15. Во редот бр. 2.1.15 „вложувања во удели на
отворени инвестициски фондови ‒ останати позиции
од нивото 1 ликвидна актива без исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се внесува вредноста на вложувањата на банката во удели на отворени
инвестициски фондови, и тоа вложувањата во останатите позиции од нивото 1 ликвидна актива, без исклучително висококвалитетните покриени обврзници, коишто ги исполнуваат условите од точката 25 став 2
алинеја 2 од Одлуката.
51.4. Во редот бр. 2.2 „вкупен износ на неприспособени исклучително висококвалитетни покриени обврзници“ се прикажува збирот на износите од редовите бр.
2.2.1 и 2.2.2. При утврдувањето на вкупниот износ на
неприспособените исклучително висококвалитетни
покриени обврзници се применуваат следниве правила:
51.4.1. Во редот бр. 2.2.1 „исклучително висококвалитетни покриени обврзници“ се внесува вредноста на
вложувањата на банката во исклучително висококвалитетните покриени обврзници коишто ги исполнуваат
условите од точката 19 потточка 19.8 од Одлуката;
51.4.2. Во редот бр. 2.2.2 „вложувања во удели на
отворени инвестициски фондови ‒ исклучително висококвалитетни покриени обврзници“ се внесува вредноста на вложувањата на банката во удели на отворените инвестициски фондови, и тоа вложувања во исклучително висококвалитетни покриени обврзници коишто ги исполнуваат условите од точката 25 став 2
алинеја 3 од Одлуката.
51.5. Во редот бр. 3 „вкупна неприспособена ниво 2
ликвидна актива“ се прикажува збирот на износите од
редовите бр. 3.1 и 3.2;
51.6. Во редот бр. 3.1 „вкупна неприспособена ниво
2A ликвидна актива“ се прикажува збирот на износите
од редовите бр. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 и 3.1.5. При утврдувањето на вкупната неприспособена ниво 2А ликвидна актива се применуваат следниве правила:
51.6.1. Во редот бр. 3.1.1 „изложеност кон или изложеност гарантирана од централната влада, централната
банка, регионалната власт, локалната самоуправа или
јавната институција на кои им е доделен пондер на ризичност од 20%“ се внесува вредноста на изложеноста
кон или изложеноста гарантирана од централната
влада, централната банка, регионалната власт, локалната самоуправа или јавната институција на кои им е доделен пондер на ризичност од 20%, којашто ги исполнува условите од точката 22 потточка 22.1 од Одлуката;
51.6.2. Во редот бр. 3.1.2 „висококвалитетни покриени обврзници“ се внесува вредноста на вложувањата
на банката во висококвалитетните покриени обврзници
коишто ги исполнуваат условите од точката 22 потточка 22.2 од Одлуката;
51.6.3. Во редот бр. 3.1.3 „покриени обврзници издадени од банки во други земји“ се внесува вредноста
на вложувањата на банката во покриените обврзници
издадени од банки во други земји коишто ги исполнуваат условите од точката 22 потточка 22.3 од Одлуката;
51.6.4. Во редот бр. 3.1.4 „должнички хартии од
вредност издадени од правни лица (корпоративни
должнички хартии од вредност)“ се внесува вредноста
на вложувањата на банката во корпоративни должнички хартии од вредност коишто ги исполнуваат условите од точката 22 потточка 22.4 од Одлуката;
51.6.5. Во редот бр. 3.1.5 „вложувања во удели на
отворени инвестициски фондови“ се внесува вредноста
на вложувањата на банката во удели на отворените инвестициски фондови коишто ги исполнуваат условите
од точката 25 став 2 алинеја 4 од Одлуката.
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51.7. Во редот бр. 3.2 „вкупна неприспособена ниво
2Б ликвидна актива“ се прикажува збирот на износите
од редовите бр. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 и 3.2.10. При утврдувањето на вкупната неприспособена ниво 2Б ликвидна актива се применуваат следниве правила:
51.7.1. Во редот бр. 3.2.1 „вложувања во секјуритизација ‒ станбени и автомобилски кредити“ се внесува
вредноста на вложувањата на банката во хартии од
вредност покриени со портфолија на изложености
обезбедени со станбени објекти и изложености врз основа на автомобилски кредити или лизинг на автомобили коишто ги исполнуваат условите од точката 24
став 2 алинеи 1 и 3 од Одлуката;
51.7.2. Во редот бр. 3.2.2 „вложувања во секјуритизација ‒ кредити на правни лица и кредити за потрошувачка“ се внесува вредноста на вложувањата на банката во хартии од вредност покриени со портфолија на
изложености одобрени на правни лица и изложености
одобрени за потрошувачка коишто ги исполнуваат условите од точката 24 став 2 алинеи 2 и 4 од Одлуката;
51.7.3. Во редот бр. 3.2.3 „висококвалитетни покриени обврзници“ се внесува вредноста на вложувањата
на банката во висококвалитетните покриени обврзници
коишто ги исполнуваат условите од точката 23 потточка 23.2 од Одлуката;
51.7.4. Во редот бр. 3.2.4 „корпоративни должнички
хартии од вредност“ се внесува вредноста на вложувањата на банката во корпоративните должнички хартии
од вредност коишто ги исполнуваат условите од точката 23 потточка 23.3 од Одлуката;
51.7.5. Во редот бр. 3.2.5 „акции“ се внесува вредноста на вложувањата на банката во акции коишто ги
исполнуваат условите од точката 23 потточка 23.4 од
Одлуката;
51.7.6. Во редот бр. 3.2.6 „ликвидносна поддршка
со ограничена примена“ се внесува вредноста на ликвидносната поддршка со ограничена примена одобрена
од централната банка којашто ги исполнува условите
од точката 23 потточка 23.5 од Одлуката;
51.7.7. Во редот бр. 3.2.7 „вложувања во удели на
отворени инвестициски фондови ‒ секјуритизација
(станбени и автомобилски кредити)“ се внесува вредноста на вложувањата на банката во уделите на отворените инвестициски фондови коишто ги исполнуваат
условите од точката 25 став 2 алинеја 5 од Одлуката;
51.7.8. Во редот бр. 3.2.8 „вложувања во удели на
отворени инвестициски фондови ‒ висококвалитетни
покриени обврзници“ се внесува вредноста на вложувањата на банката во уделите на отворените инвестициски фондови коишто ги исполнуваат условите од
точката 25 став 2 алинеја 6 од Одлуката;
51.7.9. Во редот бр. 3.2.9 „вложувања во удели на
отворени инвестициски фондови ‒ секјуритизација
(кредити на правни лица и кредити за потрошувачка)“
се внесува вредноста на вложувањата на банката во
уделите на отворените инвестициски фондови коишто
ги исполнуваат условите од точката 25 став 2 алинеја 7
од Одлуката;
51.7.10. Во редот бр. 3.2.10 „вложувања во удели на
отворени инвестициски фондови ‒ корпоративни должнички хартии од вредност и акции“ се внесува вредноста на вложувањата на банката во уделите на отворените инвестициски фондови коишто ги исполнуваат условите од точката 25 став 2 алинеја 8 од Одлуката.
52. Делот за дополнителните податоци од овој образец се пополнува според следниве правила;
52.1. Во редот бр. 4 „позиции коишто се исклучени
од ВКЛА заради валутна неусогласеност“ се внесува
вредноста на позициите коишто не се вклучени во висококвалитетната ликвидна актива заради неисполнување на оперативното барање за валутна усогласеност,
согласно со точката 18 потточка 18.6 од Одлуката.
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52.2. Во редот бр. 5 „позиции коишто се исклучени
од ВКЛА заради неисполнување на оперативните барања со исклучок на валутната неусогласеност“ се внесува вредноста на позициите од висококвалитетната ликвидна актива коишто не ги исполнуваат оперативните
барања од точката 18 од Одлуката, со исклучок на позициите со валутна неусогласеност коишто се прикажани во редот 4 од овој образец.
Извештај за паричните одливи (образец ВПО)
53. Извештајот за паричните одливи (образец ВПО)
содржи податоци за износот на паричните одливи коишто се вклучуваат во пресметката на стапката на покриеност со ликвидност. Образецот ВПО се пополнува
согласно со правилата определени во точките 54 до 56
од ова упатство.
54. При пополнувањето на колоните од образецот
ВПО се применуваат следниве правила:
54.1. Во колоната бр. 3 „врска со Одлуката“ соодветно се наведени точките, потточките, ставовите и
алинеите од Одлуката во кои се содржани одредби коишто треба да се земат предвид при пополнувањето на
соодветниот ред;
54.2. Во колоната бр. 4 „износ“ се внесува износот
на позицијата вклучена во пресметката на паричните
одливи;
54.3. Во колоната бр. 5 „пазарна вредност на даденото обезбедување“ се внесува пазарната вредност на
даденото обезбедување. Оваа колона се пополнува само за одливите врз основа на обезбеденото кредитирање и трансакциите предизвикани од пазарот на капитал;
54.4. Во колоната бр. 6 „пазарна вредност на даденото обезбедување со применет корективен фактор“ се
внесува пазарната вредност на даденото обезбедување
помножена со соодветниот пондер, којшто се утврдува
како разлика помеѓу 100% и корективниот фактор којшто би се применил на даденото обезбедување коешто
ги исполнува оперативните барања од точката 18 од
Одлуката. Оваа колона се пополнува само за одливите
врз основа на обезбеденото кредитирање и трансакциите предизвикани од пазарот на капитал, и тоа само за
редовите за обезбедувањето коешто ги исполнува оперативните барања (редови бр. 3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.1.3.1,
3.1.4.1, 3.1.5.1, 3.1.6.1 и 3.1.7.1);
54.5. Во колоната бр. 7 „пропишана стапка на одлив/стапка на користење“ е наведена стапката на одлив
за одредена билансна обврска на банката, односно стапката на користење за одредена вонбилансна позиција
пропишана во Одлуката;
54.6. Во колоната бр. 8 „применета стапка на одлив/стапка на користење“ се внесува стапката на одлив
којашто ја применила банката за одредена билансна обврска, односно стапката на користење којашто ја применила банката за одредена вонбилансна позиција.
Стапката на одлив, односно стапката на користење во
оваа колона не смее да биде пониска од стапката на одлив, односно стапката на користење од колоната бр. 7;
54.7. Во колоната бр. 9 „одлив“ се прикажува износот на паричниот одлив како производ од колоните бр.
4 и 8.
55. При пополнувањето на редовите од образецот
ВПО се применуваат следниве правила:
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55.1. Во редот бр. 1 „парични одливи“ се прикажува
збирот на износите од редовите бр. 2 и 3.
55.2. Во редот бр. 2 „одливи од необезбедени трансакции/депозити“ се прикажува збирот на износите од
редовите бр. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8.
55.3. Во редот бр. 2.1 „мали депозити“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 и 2.1.7. Во рамките на оваа позиција
се внесува само износот на депозитите коишто ги исполнуваат условите за мали депозити, како и обврзниците издадени од банката коишто им се целосно продадени на физички лица и на мали друштва, согласно со
точката 39 од Одлуката. При утврдувањето на одливите од малите депозити се применуваат следниве правила:
55.3.1. Во редот бр. 2.1.1 „депозити за кои не се
сметаат парични одливи“ се внесува износот на орочените мали депозити коишто банката ги вклучува во
пресметката на паричните одливи со стапка на одлив
од 0%, согласно со условите од точката 32 став 1 од
Одлуката. Депозитите добиени како обезбедување не
се сметаат како одливи за потребите на овој образец;
55.3.2. Во редот бр. 2.1.2 „стабилни мали депозити“
се внесува износот на стабилните мали депозити коишто ги исполнуваат условите од точката 30 од Одлуката;
55.3.3. Во редот бр. 2.1.3 „депозити со повисоки
стапки на одлив ‒ категорија 1“ се внесува износот на
депозитите коишто ги исполнуваат условите од точката 31 став 2 алинеја 1 од Одлуката;
55.3.4. Во редот бр. 2.1.4 „депозити со повисоки
стапки на одлив ‒ категорија 2“ се внесува износот на
депозитите коишто ги исполнуваат условите од точката 31 став 2 алинеја 2 и точката 31 став 3 од Одлуката;
55.3.5. Во редот бр. 2.1.5 „депозити коишто се веќе
откажани од депонентот и имаат преостанат рок на
достасување којшто е пократок од 30 дена“ се внесува
износот на орочените депозити коишто ги исполнуваат
условите од точката 32 став 3 од Одлуката;
55.3.6. Во редот бр. 2.1.6 „депозити во други земји
каде што се применуваат повисоки стапки на одлив“ се
внесува износот на малите депозити прибрани во други
земји коишто ги исполнуваат условите од точката 33
од Одлуката;
55.3.7. Во редот бр. 2.1.7 „останати мали депозити“
се внесува износот на останатите малите депозити на
банката коишто ги исполнуваат условите за стапка на
одлив од 10%, согласно со точката 31 од Одлуката.
55.4. Во редот бр. 2.2 „оперативни депозити“ се
прикажува збирот на износите на оперативните депозити од редовите бр. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3. При утврдувањето на одливите од оперативните депозити се применуваат следниве правила:
- Во редот бр. 2.2.1 „порамнување, давање услуги
на чување имот, управување со средства и други слични активности ‒ неопфатени со шема за осигурување“
се внесува износот на оперативните депозити коишто
не се опфатени со шемата за осигурување депозити и
ги исполнуваат условите од точката 34 став 6 од Одлуката за примена на стапка на одлив од 25%;
- Во редот бр. 2.2.2 „порамнување, давање услуги
на чување имот, управување со средства и други слични активности ‒ опфатени со шема за осигурување“ се
внесува износот на оперативните депозити коишто се
опфатени со шемата за осигурување депозити и ги исполнуваат условите од точката 34 став 7 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.2.3 „други активности за кои е воспоставен постојан деловен однос со клиентот – нефинансиско правно лице“ се внесува износот на оперативните депозити коишто ги исполнуваат условите од точката 34 став 1 алинеја 2 од Одлуката.
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55.5. Во редот бр. 2.3 „вишок на оперативни депозити“ се прикажува збирот на износите на оперативните депозити од редовите бр. 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3. При утврдувањето на одливите од вишокот на оперативните
депозити се применуваат следниве правила:
55.5.1. Во редот бр. 2.3.1 „депозити од нефинансиски правни лица, централни влади, централни банки,
мултилатерални развојни банки и јавни институции ‒
неопфатени со шема за осигурување“ се внесува износот на вишокот на оперативните депозити од нефинансиските правни лица, централните влади, централните
банки, мултилатералните развојни банки и јавните институции коишто не се опфатени со шемата за осигурување депозити од точката 34 став 6 од Одлуката;
55.5.2. Во редот бр. 2.3.2 „депозити од нефинансиски правни лица, централни влади, централни банки,
мултилатерални развојни банки и јавни институции ‒
опфатени со шема за осигурување“ се внесува износот
на вишокот на оперативните депозити од нефинансиските правни лица, централните влади, централните
банки, мултилатералните развојни банки и јавните институции коишто се опфатени со шемата за осигурување депозити од точката 34 став 7 од Одлуката;
55.5.3. Во редот бр. 2.3.3 „депозити од финансиски
лица“ се внесува износот на депозитите на банката од
финансиски лица за кои е пропишана стапка на одлив
од 100%.
55.6. Во редот бр. 2.4 „неоперативни депозити“ се
прикажува збирот на износите на неоперативните
депозити од редовите бр. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 и 2.4.4. При
утврдувањето на одливите од неоперативните депозити
се применуваат следниве правила:
55.6.1. Во редот бр. 2.4.1 „средства на кореспондентните сметки од други банки и депозити за извршување
брокерски услуги“ се внесува износот на средствата на
банката од кореспондентните сметки од други банки и
депозитите за извршување брокерски услуги коишто ги
исполнуваат условите од точката 34 став 8 од Одлуката;
55.6.2. Во редот бр. 2.4.2 „депозити од нефинансиски правни лица, централни влади, централни банки,
мултилатерални развојни банки и јавни институции неопфатени со шема за осигурување“ се внесува износот на неоперативните депозити од нефинансиските
правни лица, централните влади, централните банки,
мултилатералните развојни банки и јавните институции коишто не се опфатени со шемата за осигурување
депозити и ги исполнуваат условите од точката 35 став
1 од Одлуката;
55.6.3. Во редот бр. 2.4.3 „депозити од нефинансиски правни лица, централни влади, централни банки,
мултилатерални развојни банки и јавни институции ‒
опфатени со шема за осигурување“ се внесува износот
на неоперативните депозити од нефинансиските правни лица, централните влади, централните банки, мултилатералните развојни банки и јавните институции
коишто се опфатени со шемата за осигурување депозити од точката 35 став 2 од Одлуката;
55.6.4. Во редот бр. 2.4.4 „депозити од финансиски
лица“ се внесува износот на неоперативните депозити
од финансиски лица за кои е пропишана стапка на одлив од 100%.
55.7. Во редот бр. 2.5 „преземени вонбилансни обврски“ се прикажува збирот на износите на преземените вонбилансни обврски од редовите бр. 2.5.1 и 2.5.2.
55.7.1. Во редот бр. 2.5.1 „преземени вонбилансни
обврски за кредитирање“ се прикажува збирот на износите на преземените вонбилансни обврски за кредитирање од редовите бр. 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.3, 2.5.1.4,
2.5.1.5, 2.5.1.6, 2.5.1.7, 2.5.1.8 и 2.5.1.9. При утврдувањето на одливите од преземените вонбилансни обврски
за кредитирање се применуваат следниве правила:
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- Во редот бр. 2.5.1.1 „портфолио на мали кредити“
се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за кредитирање коишто ги исполнуваат условите
од точката 42 став 1 алинеја 1 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.1.2 „нефинансиски правни лица,
со исклучок на малите друштва“ се внесува износот на
преземените вонбилансни обврски за кредитирање на
нефинансиските правни лица, со исклучок на малите
друштва коишто се дел од портфолиото на мали кредити и ги исполнуваат условите од точката 42 став 1 алинеја 2 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.1.3 „централна влада, централна
банка, јавна институција или мултилатерална развојна
банка“ се внесува износот на преземените вонбилансни
обврски за кредитирање на централната влада, централната банка, јавната институција или мултилатералната развојна банка коишто ги исполнуваат условите
од точката 42 став 1 алинеја 2 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.1.4 „банки заради одобрување
кредити од промотивен карактер на физички лица и мали друштва“ се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за кредитирање банки од страна на Развојната банка на Северна Македонија заради одобрување кредити од промотивен карактер на физички лица и
мали друштва коишто ги исполнуваат условите од точката 42 ставови 2 и 3 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.1.5 „банки заради одобрување
кредити од промотивен карактер на нефинансиски
правни лица, со исклучок на малите друштва“ се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за
кредитирање банки од страна на Развојната банка на
Северна Македонија заради одобрување кредити од
промотивен карактер на нефинансиски правни лица коишто ги исполнуваат условите од точката 42 ставови 2
и 3 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.1.6 „банки заради одобрување
кредити од промотивен карактер на централната влада,
централната банка, јавна институција или мултилатерална развојна банка“ се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за кредитирање банки од
страна на Развојната банка на Северна Македонија заради одобрување кредити од промотивен карактер на
централната влада, централната банка, јавната институција или мултилатералната развојна банка коишто ги
исполнуваат условите од точката 42 ставови 2 и 3 од
Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.1.7 „банки ‒ останато“ се внесува
износот на преземените вонбилансни обврски за кредитирање други банки согласно со точката 42 став 1 алинеја 5 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.1.8 „лица од финансискиот сектор
коишто се предмет на супервизија од соодветно регулаторно тело“ се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за кредитирање лица од финансискиот сектор коишто се предмет на супервизија од соодветно регулаторно тело коишто ги исполнуваат условите од точката 42 став 1 алинеја 6 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.1.9 „останати лица од финансискиот сектор“ се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за кредитирање на останатите лица од
финансискиот сектор коишто ги исполнуваат условите
од точката 42 став 1 алинеја 8 од Одлуката.
55.7.2. Во редот бр. 2.5.2 „преземени вонбилансни
обврски за ликвидносна поддршка“ се прикажува збирот на износите на преземените вонбилансни обврски
за ликвидносна поддршка од редовите бр. 2.5.2.1,
2.5.2.2, 2.5.2.3, 2.5.2.4, 2.5.2.5, 2.5.2.6, 2.5.2.7, 2.5.2.8,
2.5.2.9 и 2.5.2.10. При утврдувањето на одливите од
преземените вонбилансни обврски за ликвидносна поддршка се применуваат следниве правила:
- Во редот бр. 2.5.2.1 „портфолио на мали кредити“
се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за ликвидносна поддршка коишто ги исполнуваат условите од точката 42 став 1 алинеја 1 од Одлуката;
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- Во редот бр. 2.5.2.2 „нефинансиски правни лица,
со исклучок на малите друштва“ се внесува износот на
преземените вонбилансни обврски за ликвидносна поддршка на нефинансиските правни лица, со исклучок на
малите друштва коишто се дел од портфолиото на мали кредити и ги исполнуваат условите од точката 42
став 1 алинеја 3 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.2.3 „централна влада, централна
банка, јавна институција или мултилатерална развојна
банка“ се внесува износот на преземените вонбилансни
обврски за ликвидносна поддршка на централната
влада, централната банка, јавната институција или мултилатералната развојна банка коишто ги исполнуваат
условите од точката 42 став 1 алинеја 3 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.2.4 „лица со посебна намена за
купување изложености кон нефинансиски лица, со исклучок на хартии од вредност“ се внесува износот на
преземените вонбилансни обврски за ликвидносна поддршка на правните лица со посебна намена коишто ги
исполнуваат условите од точката 42 став 1 алинеја 4 од
Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.2.5 „банки заради одобрување
кредити од промотивен карактер на физички лица и мали друштва“ се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за ликвидносна поддршка на банки од
страна на Развојната банка на Северна Македонија заради одобрување кредити од промотивен карактер на
физичките лица и малите друштва коишто ги исполнуваат условите од точката 42 ставови 2 и 3 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.2.6 „банки заради одобрување
кредити од промотивен карактер на нефинансиски
правни лица, со исклучок на малите друштва“ се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за
ликвидносна поддршка на банки од страна на Развојната банка на Северна Македонија заради одобрување
кредити од промотивен карактер на нефинансиските
правни лица коишто ги исполнуваат условите од точката 42 ставови 2 и 3 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.2.7 „банки заради одобрување
кредити од промотивен карактер на централната влада,
централната банка, јавна институција или мултилатерална развојна банка“ се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за ликвидносна поддршка
на банки од страна на Развојната банка на Северна Македонија заради одобрување кредити од промотивен
карактер на централната влада, централната банка, јавната институција или мултилатералната развојна банка
коишто ги исполнуваат условите од точката 42 ставови
2 и 3 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.2.8 „банки ‒ останато“ се внесува
износот на преземените вонбилансни обврски за ликвидносна поддршка на другите банки коишто ги исполнуваат условите од точката 42 став 1 алинеја 5 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.2.9 „останати лица со посебна намена“ се внесува износот на преземените вонбилансни
обврски за ликвидносна поддршка на останатите правни лица со посебна намена коишто ги исполнуваат условите од точката 42 став 1 алинеја 7 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.5.2.10 „останати лица од финансискиот сектор“ се внесува износот на преземените вонбилансни обврски за ликвидносна поддршка на останатите лица од финансискиот сектор коишто ги исполнуваат условите од точката 42 став 1 алинеја 8 од Одлуката.
55.8. Во редот бр. 2.6 „дополнителни парични одливи“ се прикажува збирот на износите на дополнителните парични одливи од редовите бр. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3,
2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 и 2.6.7. При утврдувањето на одливите од дополнителните парични одливи се применуваат
следниве правила:
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55.8.1. Во редот бр. 2.6.1 „договори за деривати“ се
внесува износот на дополнителните парични одливи
врз основа на договори за деривати утврдени согласно
со точката 46 од Одлуката;
55.8.2. Во редот бр. 2.6.2 „обезбедување во форма
на позиција од нивото 2 ликвидна актива“ се внесува
износот на дополнителните парични одливи утврдени
согласно со точката 43 став 1 од Одлуката за обезбедувањето коешто е дадено од банката за склучените договори за деривати и коешто би ги исполнило условите
за вклучување во ниво 2 ликвидна актива;
55.8.3. Во редот бр. 2.6.3 „обезбедување во форма
на исклучително висококвалитетни покриени обврзници“ се внесува износот на дополнителните парични
одливи утврдени согласно со точката 43 став 2 од Одлуката за обезбедувањето коешто е дадено од банката
за склучените договори за деривати и коешто би ги исполнило условите за исклучително висококвалитетните
покриени обврзници;
55.8.4. Во редот бр. 2.6.4 „значително намалување
на кредитната способност на банката“ се внесува износот на дополнителните парични одливи заради значително намалување на кредитната способност на банката утврдено согласно со точката 44 од Одлуката;
55.8.5. Во редот бр. 2.6.5 „влијание на негативните
движења на пазарот“ се внесува износот на дополнителните парични одливи заради негативните движења
на пазарот утврдени согласно со точката 45 од Одлуката;
55.8.6. Во редот бр. 2.6.6 „кратки позиции“ се прикажува збирот на износите на дополнителните парични
одливи од редовите бр. 2.6.6.1 и 2.6.6.2, и тоа:
- Во редот бр. 2.6.6.1 „покриени со обезбедени
трансакции финансирани со хартии од вредност“ се
внесува износот на дополнителните парични одливи од
кратката позиција којашто е покриена со обезбедена
трансакција финансирана со хартии од вредност утврдена согласно со точката 47 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.6.6.2 „останати“ се внесува износот
на дополнителните парични одливи од кратката позиција којашто е покриена со необезбедени трансакции
утврдена согласно со точката 47 од Одлуката;
55.8.7. Во редот бр. 2.6.7 „останати дополнителни
одливи“ се прикажува збирот на износите на дополнителни парични одливи од редовите бр. 2.6.7.1, 2.6.7.2,
2.6.7.3 и 2.6.7.4, и тоа;
- Во редот бр. 2.6.7.1 „вишок на обезбедување коешто може да биде отповикано од другата договорна
страна“ се внесува износот на дополнителните парични
одливи утврдени согласно со точката 48 став 1 алинеја
1 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.6.7.2 „обезбедување коешто може
да биде побарано од другата договорна страна“ се внесува износот на дополнителните парични одливи утврдени согласно со точката 48 став 1 алинеја 2 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.6.7.3 „ВКЛА обезбедување коешто
може да биде заменето со обезбедување коешто не е
ВКЛА обезбедување без согласност од банката“ се внесува износот на дополнителните парични одливи утврдени согласно со точката 48 став 1 алинеја 3 од Одлуката;
- Во редот бр. 2.6.7.4 „финансирање преку хартии
од вредност покриени со одредена актива, покриени
обврзници и други слични финансиски инструменти“
се внесува износот на дополнителните парични одливи
утврдени согласно со точката 48 став 1 алинеја 4 од
Одлуката.
55.9. Во редот бр. 2.7 „други производи и услуги“
се прикажува збирот на износите на паричните одливи,
коишто не се опфатени во рамките на преземените вонбилансни обврски, од редовите бр. 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3,

Бр. 314 - Стр. 31

2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7, 2.7.8 и 2.7.9. При утврдувањето
на одливите од другите производи и услугите, банката
ги применува следниве правила:
55.9.1. Во редот бр. 2.7.1 „други вонбилансни обврски и обврски за финансирање, вклучувајќи ги и отповикливите обврски за финансирање“ се внесува износот на паричните одливи утврден согласно со точката 49 став 1 алинеја 1 од Одлуката;
55.9.2. Во редот бр. 2.7.2 „неискористени кредити и
аванси на правни лица“ се внесува износот на паричните одливи од неискористените кредити и аванси утврдени согласно со точката 49 став 1 алинеја 2 од Одлуката;
55.9.3. Во редот бр. 2.7.3 „неповлечени средства врз
основа на склучени договори за кредити покриени со
станбени објекти“ се внесува износот на паричните одливи утврдени согласно со точката 49 став 1 алинеја 3
од Одлуката;
55.9.4. Во редот бр. 2.7.4 „кредитни картички“ се
внесува износот на паричните одливи од кредитните
картички утврдени согласно со точката 49 став 1 алинеја 4 од Одлуката;
55.9.5. Во редот бр. 2.7.5 „дозволени пречекорувања на трансакциски сметки“ се внесува износот на паричните одливи од дозволените пречекорувања на
трансакциски сметки утврдени согласно со точката 49
став 1 алинеја 5 од Одлуката;
55.9.6. Во редот бр. 2.7.6 „планирани одливи поврзани со обновување на постојните или одобрување нови кредити на физички и правни лица“ се внесува износот на паричните одливи утврдени согласно со точката
49 став 1 алинеја 6 од Одлуката;
55.9.7. Во редот бр. 2.7.7 „обврски врз основа на останати деривати коишто не се опфатени во претходните позиции“ се внесува износот на паричните одливи
утврдени согласно со точката 49 став 1 алинеја 7 од
Одлуката;
55.9.8. Во редот бр. 2.7.8 „вонбилансни обврски за
финансирање на трговска размена“ се внесува износот
на паричните одливи од вонбилансните обврски за финансирање на трговската размена утврдени согласно со
условите од точката 49 став 1 алинеја 8 од Одлуката за
кои се применува стапка на користење од 5%;
55.9.9. Во редот бр. 2.7.9 „други производи и услуги“ се внесува износот на паричните одливи од другите производи и услуги коишто не се опфатени во
претходните потточки од оваа точка, а се утврдени согласно со условите од точката 49 од Одлуката.
55.10. Во редот бр. 2.8 „останати обврски“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 2.8.1, 2.8.2,
2.8.3, 2.8.4 и 2.8.5. При утврдувањето на одливите од
останатите обврски, се применуваат следниве правила:
55.10.1. Во редот бр. 2.8.1 „обврски што создаваат
оперативни трошоци“ се внесува износот на паричните
одливи од обврски коишто создаваат трошоци од оперативното работење на банката утврдени согласно со
точката 36 од Одлуката;
55.10.2. Во редот бр. 2.8.2 „одливи од записите, обврзниците и другите должнички хартии од вредност издадени од банката, со исклучок на оние хартии од
вредност што се вклучени во малите депозити“ се внесува износот на паричните одливи од обврските од хартиите од вредност издадени од банката и утврдени согласно со точката 39 од Одлуката. Во овој ред не се
вклучуваат обврзниците коишто се прикажани во делот
за мали депозити;
55.10.3. Во редот бр. 2.8.3 „вишок на финансирање
од нефинансиски лица“ се прикажува збирот на износите на паричните одливи утврдени согласно со точката 48 став 4 од Одлуката од редовите бр. 2.8.3.1, 2.8.3.2,
2.8.3.3 и 2.8.3.4, и тоа;
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- Во редот бр. 2.8.3.1 „физички лица“ се внесува износот на паричните одливи од вишок на финансирање
од физичките лица;
- Во редот бр. 2.8.3.2 „нефинансиски правни лица“
се внесува износот на паричните одливи од вишок на
финансирање од нефинансиските правни лица;
- Во редот бр. 2.8.3.3 „централни влади, мултилатерални развојни банки и јавни институции“ се внесува
износот на паричните одливи од централните влади,
мултилатералните развојни банки и јавните институции;
- Во редот бр. 2.8.3.4 „други нефинансиски лица“,
се внесува износот на паричните одливи од другите нефинансиски лица коишто не се опфатени во редовите
2.8.3.1, 2.8.3.2 и 2.8.3.3;
55.10.4. Во редот бр. 2.8.4 „средства позајмени без
обезбедување“ се внесува износот на дополнителните
парични одливи од необезбедените обврски утврдени
согласно со точката 40 и точката 48 став 2 од Одлуката;
55.10.5. Во редот бр. 2.8.5 „останати неопфатени
обврски“ се внесува износот на останатите дополнителни парични одливи утврдени согласно со точката 29
став 3 од Одлуката;
55.11. Во редот бр. 3 „одливи од обезбедено кредитирање и трансакции предизвикани од пазарот на капитал“, се прикажува збирот на износите од редовите бр.
3.1 и 3.2.
55.12. Во редот бр. 3.1 „склучени со централната
банка“ се прикажува збирот на износите од редовите
бр. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 и 3.1.8. При
утврдувањето на одливите од обврските врз основа на
обезбедено кредитирање и на трансакциите предизвикани од пазарот на капитал склучени со Народната банка и централните банки, согласно со точката 37 став 2
од Одлуката, во зависност од видот на даденото обезбедување, се применуваат следниве правила:
55.12.1. Во редот бр. 3.1.1 „обезбедени со ниво 1
ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се внесуваат соодветните износи од обврските коишто се обезбедени
со ниво 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници;
55.12.2. Во редот бр. 3.1.2 „обезбедени со исклучително висококвалитетни покриени обврзници од ниво 1
ликвидна актива“ се внесуваат соодветните износи од
обврските коишто се обезбедени со исклучително висококвалитетни покриени обврзници од ниво 1 ликвидна актива;
55.12.3. Во редот бр. 3.1.3 „обезбедени со позиции
од подниво 2А ликвидна актива“ се внесуваат соодветните износи од обврските коишто се обезбедени со позиции од поднивото 2А ликвидна актива;
55.12.4. Во редот бр. 3.1.4 „обезбедени со хартии од
вредност покриени со одредена актива (станбени и автомобилски кредити) од подниво 2Б ликвидна актива“
се внесуваат соодветните износи од обврските коишто
се обезбедени со хартии од вредност покриени со станбени и автомобилски кредити;
55.12.5. Во редот бр. 3.1.5 „обезбедени со висококвалитетни покриени обврзници од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат соодветните износи од обврските коишто се обезбедени со висококвалитетни
покриени обврзници од поднивото 2Б ликвидна актива;
55.12.6. Во редот бр. 3.1.6 „обезбедени со хартии од
вредност покриени со одредена актива (кредити на
правни лица и кредити за потрошувачка) од подниво
2Б ликвидна актива“ се внесуваат соодветните износи
од обврските коишто се обезбедени со хартии од вредност покриени со кредити на правни лица и потрошувачки кредити;
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55.12.7. Во редот бр. 3.1.7 „обезбедени со останати
позиции од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат
соодветните износи од обврските коишто се обезбедени со позициите од поднивото 2Б ликвидна актива коишто не се опфатени во претходните редови од оваа
позиција;
55.12.8. Во редот бр. 3.1.8 „обезбедени со неликвидна актива“ се внесуваат соодветните износи од обврските коишто се обезбедени со неликвидна актива.
Во рамките на редовите од 3.1.1 до 3.1.8 се дефинирани посебни редови (3.1.1.1, 3.1.2.1., 3.1.3.1, 3.1.4.1,
3.1.5.1, 3.1.6.1 и 3.1.7.1) за „обезбедувањето ги исполнува оперативните барања“. За секој од овие редови, во
рамките на соодветните колони, се искажува износот
на обврската (колона бр. 4), пазарната вредност на даденото обезбедување (колона бр. 5) и пазарната вредност на даденото обезбедување со применет корективен фактор, и тоа само за обезбедувањето коешто ги
исполнува оперативните барања од точката 18 од Одлуката (колона бр. 6). Износот на пазарната вредност
на даденото обезбедување со применет корективен
фактор коешто ги исполнува оперативните барања (колоната бр. 6 од посебните редови) се вклучува во
пресметката на стапката на покриеност со ликвидност
(образец СПЛ), и тоа како прилив на обезбедувања во
следните 30 дена.
55.13. Во редот бр. 3.2 „склучени со други лица освен централната банка“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7 и 3.2.8. При утврдувањето на одливите од обврските врз основа на обезбедено кредитирање и на
трансакциите предизвикани од пазарот на капитал
склучени со други лица освен централната банка, согласно со точката 37 став 1 од Одлуката, во зависност
од видот на даденото обезбедување, се применуваат
следниве правила:
55.13.1. Во редот бр. 3.2.1 „обезбедени со ниво 1
ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се внесуваат соодветните износи од обврските коишто се обезбедени
со нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници;
55.13.2. Во редот бр. 3.2.2 „обезбедени со исклучително висококвалитетни покриени обврзници од ниво 1
ликвидна актива“ се внесуваат соодветните износи од
обврските коишто се обезбедени со исклучително висококвалитетни покриени обврзници од нивото 1 ликвидна актива;
55.13.3. Во редот бр. 3.2.3 „обезбедени со позиции
од подниво 2А ликвидна актива“ се внесуваат соодветните износи од обврските коишто се обезбедени со позиции од поднивото 2А ликвидна актива;
55.13.4. Во редот бр. 3.2.4 „обезбедени со хартии од
вредност покриени со одредена актива (станбени и автомобилски кредити) од подниво 2Б ликвидна актива“
се внесуваат соодветните износи од обврските коишто
се обезбедени со хартии од вредност покриени со станбени и автомобилски кредити од поднивото 2Б ликвидна актива;
55.13.5. Во редот бр. 3.2.5 „обезбедени со висококвалитетни покриени обврзници од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат соодветните износи од обврските коишто се обезбедени со висококвалитетни
покриени обврзници од поднивото 2Б ликвидна актива;
55.13.6. Во редот бр. 3.2.6 „обезбедени со хартии од
вредност покриени со одредена актива (кредити на
правни лица и кредити за потрошувачка) од подниво
2Б ликвидна актива“ се внесуваат соодветните износи
од обврските коишто се обезбедени со хартии од вредност покриени со кредити на правни лица и потрошувачките кредити;
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55.13.7. Во редот бр. 3.2.7 „обезбедени со останати
позиции од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат
соодветните износи од обврските коишто се обезбедени со позициите од поднивото 2Б ликвидна актива коишто не се опфатени во претходните редови од оваа
позиција;
55.13.8. Во редот бр. 3.2.8 „обезбедени со неликвидна актива“ се внесуваат соодветните износи од обврските коишто се обезбедени со неликвидна актива.
Во рамките на редовите од 3.2.1 до 3.2.8 се дефинирани посебни редови (3.2.1.1, 3.2.2.1., 3.2.3.1, 3.2.4.1,
3.2.5.1, 3.2.6.1 и 3.2.7.1) за „обезбедувањето ги исполнува оперативните барања“. За секој од овие редови, во
рамките на соодветните колони, се искажува износот
на обврската (колона бр. 4), пазарната вредност на даденото обезбедување (колона бр. 5) и пазарната вредност на даденото обезбедување со применет корективен фактор, и тоа само за обезбедувањето коешто ги
исполнува оперативните барања од точката 18 од Одлуката (колона бр. 6). Износот на пазарната вредност
на даденото обезбедување со применет корективен
фактор коешто ги исполнува оперативните барања (колоната бр. 6 од посебните редови) се вклучува во
пресметката на стапката на покриеност со ликвидност
(образец СПЛ), и тоа како прилив на обезбедувања во
следните 30 дена).
55.14. Во редот бр. 4 „вкупен одлив од своп-договор на обезбедување“ се прикажува збирот на одливите
од своп-договорите на обезбедување согласно со точката 38 од Одлуката од редовите бр. 1 и 2 од колоната
бр. 9 од образецот СТ од ова упатство.
56. Во делот „дополнителни податоци“ се внесуваат
податоци за паричните одливи на банката коишто имаат влијание врз пресметката на стапката на покриеност
со ликвидност. Овој дел од образецот ВПО се пополнува според следниве правила:
56.1. Во рамките на редот бр. 5 „Оперативни депозити вклучени во 2.2.1 и 2.2.2“ се внесуваат податоците
за оперативните депозити од редовите 2.2.1 и 2.2.2 од
овој образец, соодветно, согласно со точката 34 став 1
алинеја 1 од Одлуката. Притоа се внесуваат податоци
за износот на оперативните депозити (колона бр. 4),
применетата стапка на одлив/стапка на користење (колона бр. 8) и одливот (колона бр. 9), и тоа:
56.1.1. Во редот бр. 5.1 „банки“ се внесуваат податоците за оперативните депозити од банките;
56.1.2. Во редот бр. 5.2 „други финансиски лица “
се внесуваат податоците за оперативните депозити од
другите финансиски лица;
56.1.3. Во редот бр. 5.3 „централни влади, централни банки, јавни институции и мултилатерални развојни
банки“ се внесуваат податоците за оперативните депозити од централните влади, централните банки, јавните
институции и мултилатералните развојни банки;
56.1.4. Во редот бр. 5.4 „други клиенти“ се внесуваат податоците за оперативните депозити од другите
клиенти.
56.2. Во редот бр. 6 „одливи во странска валута“ се
внесува износот (колона бр. 4), применетата стапка на
одлив/стапка на користење (колона бр.8) и утврдените
одливи во странска валута (колона бр. 9) за делот од
одливите од деривати само во случај кога се известува
за секоја значајна валута.
56.3. Во рамките на редот бр. 7 „обезбедено кредитирање при пресметката на приспособувањата“ соодветно се внесуваат износите (колона бр. 4) и пазарната
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вредност на даденото обезбедување со применет корективен фактор (колона бр. 6) за обврските врз основа на
обезбедено кредитирање и трансакции предизвикани
од пазарот на капитал склучени со централните банки
коишто достасуваат во следните 30 дена, а коишто се
исклучени од приспособувањата при пресметка на
структурата на ВКЛА, и тоа:
56.3.1. Во редот бр. 7.1 „обезбедени со ниво 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се внесуваат податоците за обврските обезбедени со нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните
покриени обврзници;
56.3.2. Во редот бр. 7.2 „обезбедени со исклучително висококвалитетни покриени обврзници од ниво 1
ликвидна актива“ се внесуваат податоците за обврските обезбедени со исклучително висококвалитетните покриени обврзници од нивото 1 ликвидна актива;
56.3.3. Во редот бр. 7.3 „обезбедени со позиции од
подниво 2А ликвидна актива“ се внесуваат податоците
за обврските обезбедени со позиции од поднивото 2А
ликвидна актива;
56.3.4. Во редот бр. 7.4 „обезбедени со позиции од
подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат податоците
за обврските обезбедени со позиции од поднивото 2Б
ликвидна актива;
56.3.5. Во редот бр. 7.5 „обезбедени со неликвидни
средства“ се внесуваат податоците за обврските обезбедени со неликвидни средства. За овој ред колоната
бр. 6 не се пополнува.
Извештај за паричните приливи (образец ВПП)
57. Извештајот за паричните приливи (образец
ВПП) содржи податоци за износот на паричните приливи коишто се вклучуваат во пресметката на стапката
на покриеност со ликвидност. Образецот ВПП се пополнува согласно со правилата определени во точките
58 до 60 од ова упатство.
58. При пополнувањето на колоните од образецот
ВПП се применуваат следниве правила:
58.1. Во колоната бр. 3 „врска со Одлуката“ се наведени точките, потточките, ставовите и алинеите од Одлуката во кои се содржани одредби коишто треба да се
земат предвид при пополнувањето на соодветниот ред;
58.2. Во колоните бр. 4, 5 и 6 се внесува износот на
побарувањата од кои банката очекува парични приливи
во следните 30 дена. Колоните се пополнуваат во зависност од видот на побарувањата и пропишаните ограничувања за паричните приливи, и тоа:
58.2.1. Во колоната 4 „ОП (75%)“ се внесува износот на побарувањата за кои се утврдува ограничување
на паричните приливи согласно со точката 55 од Одлуката;
58.2.2. Во колоната 5 „ДП (90%)“ се внесува износот на побарувањата за кои се утврдува ограничување
на паричните приливи согласно со точката 58 од Одлуката;
58.2.3. Во колоната 6 „НП“ се внесува износот на
побарувањата за кои не се утврдува ограничување на
паричните приливи согласно со точките 56 и 57 од Одлуката;
58.3. Во колоните бр. 7, 8 и 9 „пазарна вредност на
добиеното обезбедување“, се внесува пазарната вредност на добиеното обезбедување, и тоа соодветно на
утврдените ограничувања на паричните приливи од
точките 55, 56, 57 и 58 од Одлуката. Овие колони се
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пополнуваат само при пресметката на приливите врз
основа на обезбеденото кредитирање и трансакциите
предизвикани од пазарот на капитал. Во случај кога
обезбедувањето се користи за покривање на кратката
позиција и кога побарувањата се обезбедени со неликвидна актива, овие колони не се пополнуваат;
58.4. Во колоната бр. 10 „пропишана стапка на прилив“ се наведува пропишаната стапка на прилив за побарувањата на банката;
58.5. Во колоните бр. 11, 12 и 13 „применета стапка
на прилив“ се внесува применетата стапка на прилив за
побарувањата на банката, соодветно на утврдените ограничувања на паричните приливи од точките 55, 56,
57 и 58 од Одлуката. Применетата стапка на прилив во
оваа колона не смее да биде повисока од пропишаната
стапка на прилив наведена во колоната бр. 10;
58.6. Во колоните бр. 14, 15 и 16 „пазарна вредност
на добиеното обезбедување со применет корективен
фактор“ се внесува пазарната вредност на добиеното
обезбедување помножена со соодветниот пондер, којшто се утврдува како разлика помеѓу 100% и корективниот фактор којшто би се применил на добиеното
обезбедување коешто ги исполнува оперативните барања од точката 18 од Одлуката за вклучување во ВКЛА.
Овие колони се пополнуваат само при пресметката на
приливите врз основа на обезбеденото кредитирање и
трансакциите предизвикани од пазарот на капитал, и
тоа во редовите од образецот во коишто се прикажува
за обезбедувањето коешто ги исполнува оперативните
барања за вклучување во ВКЛА. Овие колони не се пополнуваат во случај кога обезбедувањето се користи за
покривање на кратката позиција и кога побарувањата
се обезбедени со неликвидна актива;
58.7. Во колоните бр. 17, 18 и 19 „прилив“ се прикажува износот на паричниот прилив, и тоа:
58.7.1. Во колоната бр. 17 „ОП (75%)“ се прикажува
износот на ограничените парични приливи како производ од колоните бр. 4 и 11;
58.7.2. Во колоната бр. 18 „ДП (90%)“ се прикажува
износот на делумно ограничените парични приливи како производ од колоните бр. 5 и 12;
58.7.3. Во колоната бр. 19 „НП“ се прикажува износот на неограничените парични приливи како производ
од колоните бр. 6 и 13.
59. При пополнувањето на редовите од образецот
ВПП се применуваат следниве правила:
59.1. Во редот бр. 1 „парични приливи“ во колоните
бр. 4, 5 и 6 се прикажува збирот на износите од редовите бр. 2 и 3, а во колоните бр. 17, 18 и 19 се прикажува
збирот на износите од редовите бр. 2, 3 и 4, намален за
износите од редовите бр. 5 и 6.
59.2. Во редот бр. 2 „приливи од необезбедени
трансакции“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 и 2.10.
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59.4.1. Во редот бр. 2.2.1 „приливи од оперативни
депозити (утврдена симетрична стапка)“ се внесуваат
приливите од оперативните депозити за кои се применува симетрична стапка утврдени согласно со точката
52 потточка 52.4 од Одлуката;
59.4.2. Во редот бр. 2.2.2 „приливи од оперативни
депозити (без утврдена симетрична стапка)“ се внесуваат приливите од оперативните депозити утврдени
согласно со точката 52 потточка 52.4 од Одлуката, а за
кои банката не може да утврди симетрична стапка;
59.4.3. Во редот бр. 2.2.3 „други приливи од финансиски лица“ се внесуваат приливите врз основа на побарувањата од финансиските лица согласно со точката
51 став 1 алинеја 1 од Одлуката.
59.5. Во редот бр. 2.3 „приливи од нефинансиски
лица“ се прикажува збирот на износите од редовите бр.
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 и 2.3.4. При утврдувањето на приливите од нефинансиските лица се применуваат следниве
правила:
59.5.1. Во редот бр. 2.3.1 „приливи од физички лица
и мали друштва“ се внесуваат приливите од побарувањата од физичките лица и малите друштва утврдени
согласно со точката 52 потточка 52.1 став 1 од Одлуката;
59.5.2. Во редот бр. 2.3.2 „приливи од нефинансиски правни лица, со исклучок на малите друштва“ се
внесуваат приливите од побарувањата од нефинансиските правни лица утврдени согласно со точката 52 потточка 52.1 став 1 од Одлуката, со исклучок на приливите од малите друштва коишто се прикажани во редот
2.3.1 од овој образец;
59.5.3. Во редот бр. 2.3.3 „приливи од централни
влади, мултилатерални развојни банки и од јавни институции“ се внесуваат приливите врз основа на побарувањата од централните влади, мултилатералните развојни банки и од јавните институции утврдени согласно со точката 52 потточка 52.1 став 1 од Одлуката;
59.5.4. Во редот бр. 2.3.4 „приливи од останати нефинансиски лица“ се внесуваат приливите врз основа
на побарувањата од останатите нефинансиски лица од
точката 51 став 1 алинеја 1 од Одлуката коишто не се
опфатени во претходните три реда од овој образец.
59.6. Во редот бр. 2.4 „приливи од краткорочни
трансакции за финансирање на трговијата со стоки и
услуги“ се внесуваат приливите врз основа на финансирање на трговската размена утврдени согласно со
точката 51 став 1 алинеја 2 од Одлуката.
59.7. Во редот бр. 2.5 „приливи од хартии од вредност“ се внесуваат приливите од хартиите од вредност
согласно со точката 51 став 1 алинеја 3 од Одлуката.
59.8. Во редот бр. 2.6 „приливи од акции коишто се
вклучуваат во МБИ10 или во берзански индекс на пазарот на друга земја“ се внесуваат приливите врз основа
на акциите утврдени согласно со точката 51 став 1
алинеја 4 од Одлуката, со исклучок на акциите коишто
се вклучени во нивото 2Б ликвидна актива.

59.3. Во редот бр. 2.1 „приливи од централни
банки“ се внесуваат приливите од централните банки
утврдени согласно со точката 51 став 1 алинеја 1 од
Одлуката.

59.9. Во редот бр. 2.7 „кредити од промотивен карактер или приливи од слични средства од мултилатерална развојна банка или јавна институција“ се внесуваат приливите врз основа на кредитите од промотивен
карактер согласно со точката 52 потточка 52.1 став 2
од Одлуката.

59.4. Во редот бр. 2.2 „приливи од финансиски
лица“ се прикажува збирот на износите од редовите бр.
2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3. При утврдувањето на приливите од
финансиските лица се применуваат следниве правила:

59.10. Во редот бр. 2.8 „кредити коишто немаат рок
на достасување“ се внесуваат приливите врз основа на
кредити согласно со точката 52 потточка 52.9 од Одлуката.
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59.11. Во редот бр. 2.9 „договори за деривати“ се
внесува нето паричниот прилив врз основа на договорите за дериватите утврдени согласно со точката 53 од
Одлуката.
59.12. Во редот бр. 2.10 „останати приливи коишто
достасуваат во следните 30 дена и коишто не се вклучени во ВКЛА“ се внесуваат останатите приливи утврдени согласно со точката 52 потточки 52.7 и 52.8 и
точката 54 од Одлуката.
59.13. Во редот бр. 3 „приливи од обезбедено кредитирање и трансакции предизвикани од пазарот на капитал“ се прикажува збирот на износите од редовите
бр. 3.1 и 3.2.
59.14. Во редот бр. 3.1 „склучени со централната
банка“ се прикажува збирот на износите од редовите
бр. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3.
59.14.1. Во редот бр. 3.1.1 „обезбедени со ликвидна
актива“ се прикажува збирот на износите од редовите
бр. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.6 и
3.1.1.7. При утврдувањето на приливите од побарувањата врз основа на обезбедено кредитирање и на трансакциите предизвикани од пазарот на капитал склучени
со централната банка, во зависност од видот на добиеното обезбедување, се применуваат следниве правила:
- Во редот бр. 3.1.1.1 „ниво 1 ликвидна актива, со
исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се внесуваат приливите утврдени во
согласност со точката 52 потточка 52.2 став 1 алинеја 1
од Одлуката;
- Во редот бр. 3.1.1.2 „исклучително висококвалитетни покриени обврзници од ниво 1 ликвидна актива“
се внесуваат приливите утврдени во согласност со точката 52 потточка 52.2 став 1 алинеја 2 од Одлуката;
- Во редот бр. 3.1.1.3 „подниво 2А ликвидна актива“ се внесуваат приливите утврдени во согласност
со точката 52 потточка 52.2 став 1 алинеја 3 од Одлуката;
- Во редот бр. 3.1.1.4 „хартии од вредност покриени
со одредена актива (станбени и автомобилски кредити)
од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат приливите од побарувањата коишто се обезбедени со хартии од
вредност покриени со станбени и автомобилски кредити во согласност со точката 52 потточка 52.2 став 1
алинеја 4 од Одлуката;
- Во редот бр. 3.1.1.5 „висококвалитетни покриени
обврзници од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат приливите од побарувањата коишто се обезбедени
со висококвалитетни покриени обврзници од поднивото 2Б ликвидна актива во согласност со точката 52 потточка 52.2 став 1 алинеја 5 од Одлуката;
- Во редот бр. 3.1.1.6 „хартии од вредност покриени
со одредена актива (кредити на правни лица и кредити
за потрошувачка) од подниво 2Б ликвидна актива“ се
внесуваат приливите од побарувањата коишто се обезбедени со хартии од вредност покриени со кредити на
правни лица и потрошувачки кредити во согласност со
точката 52 потточка 52.2 став 1 алинеја 6 од Одлуката;
- Во редот бр. 3.1.1.7 „останати позиции од подниво
2Б ликвидна актива“ се внесуваат приливите од побарувањата коишто се обезбедени со останати позиции
од поднивото 2Б ликвидна актива коишто не се опфатени во претходните редови од оваа позиција;
Во рамките на редовите од 3.1.1.1 до 3.1.1.8 се дефинирани посебни редови (3.1.1.1.1, 3.1.1.2.1, 3.1.1.3.1,
3.1.1.4.1, 3.1.1.5.1, 3.1.1.6.1 и 3.1.1.7.1) за „обезбедувањето ги исполнува оперативните барања“. За секој од
овие редови, во рамките на соодветните колони, се ис-
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кажува износот на побарувањето (колони бр. 4, 5 и 6),
пазарната вредност на добиеното обезбедување (колони бр. 7, 8 и 9) и пазарната вредност на добиеното
обезбедување со применет корективен фактор, и тоа
само за обезбедувањето коешто ги исполнува оперативните барања од точката 18 од Одлуката (колони бр.
14, 15 и 16). Износот на пазарната вредност на добиеното обезбедување со применет корективен фактор коешто ги исполнува оперативните барања (колоните бр.
14, 15 и 16 од посебните редови) се вклучува во
пресметката на стапката на покриеност со ликвидност
(образец СПЛ), и тоа како одлив на обезбедувања во
следните 30 дена.
59.14.2. Во редот бр. 3.1.2 „обезбедувањето се користи за покривање на кратката позиција“ се внесува
износот на приливот утврден согласно со точката 52
потточка 52.2 став 2 и потточка 52.6 од Одлуката, кога
договорна страна е централната банка.
59.14.3. Во редот бр. 3.1.3 „обезбедени со неликвидна актива“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 3.1.3.1 и 3.1.3.2 и во зависност од видот на
обезбедувањето, се применуваат следниве правила:
- Во редот бр. 3.1.3.1 „акции коишто не се ликвидна
актива“ се внесуваат приливите за побарувањата коишто се обезбедени со акции коишто не се ликвидна актива;
- Во редот бр. 3.1.3.2 „друга неликвидна актива“ се
внесуваат приливите за побарувањата коишто се обезбедени со друга неликвидна актива, согласно со точката 52 потточка 52.2 став 1 алинеја 9 од Одлуката.
59.15. Во редот бр. 3.2 „склучени со други лица освен централната банка“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3.
59.15.1. Во редот бр. 3.2.1 „обезбедени со ликвидна
актива“ се прикажува збирот на износите од редовите
бр. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.6 и
3.2.1.7. При утврдувањето на приливите од побарувањата врз основа на обезбедено кредитирање и трансакции предизвикани од пазарот на капитал склучени со
другите лица освен централната банка, во зависност од
видот на добиеното обезбедување, се применуваат следниве правила:
- Во редот бр. 3.2.1.1 „ниво 1 ликвидна актива, со
исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се внесуваат приливите утврдени во
согласност со точката 52 потточка 52.2 став 1 алинеја 1
од Одлуката;
- Во редот бр. 3.2.1.2 „исклучително висококвалитетни покриени обврзници од ниво 1 ликвидна актива“
се внесуваат приливите утврдени во согласност со точката 52 потточка 52.2 став 1 алинеја 2 од Одлуката;
- Во редот бр. 3.2.1.3 „подниво 2А ликвидна актива“ се внесуваат приливите утврдени во согласност
со точката 52 потточка 52.2 став 1 алинеја 3 од Одлуката;
- Во редот бр. 3.2.1.4 „хартии од вредност покриени
со одредена актива (станбени и автомобилски кредити)
од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат приливите од побарувањата коишто се обезбедени со хартии од
вредност покриени со станбени и автомобилски кредити во согласност со точката 52 потточка 52.2 став 1
алинеја 4 од Одлуката;
- Во редот бр. 3.2.1.5 „висококвалитетни покриени
обврзници од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат приливите од побарувањата коишто се обезбедени
со висококвалитетни покриени обврзници од поднивото 2Б ликвидна актива во согласност со точката 52 потточка 52.2 став 1 алинеја 5 од Одлуката;
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- Во редот бр. 3.2.1.6 „хартии од вредност покриени
со одредена актива (кредити на правни лица и кредити
за потрошувачка) од подниво 2Б ликвидна актива“ се
внесуваат приливите од побарувањата коишто се обезбедени со хартии од вредност покриени со кредити на
правни лица и потрошувачки кредити во согласност со
точката 52 потточка 52.2 став 1 алинеја 6 од Одлуката;
- Во редот бр. 3.2.1.7 „останати позиции од подниво
2Б ликвидна актива“ се внесуваат приливите од побарувањата коишто се обезбедени со позициите од поднивото 2Б ликвидна актива коишто не се опфатени во
претходните редови од оваа позиција.
Во рамките на редовите од 3.2.1.1 до 3.2.1.8 се дефинирани посебни редови (3.2.1.1.1, 3.2.1.2.1, 3.2.1.3.1,
3.2.1.4.1, 3.2.1.5.1, 3.2.1.6.1 и 3.2.1.7.1) за „обезбедувањето ги исполнува оперативните барања“. За секој од
овие редови, во рамките на соодветните колони, се искажува износот на побарувањето (колони бр. 4, 5 и 6),
пазарната вредност на добиеното обезбедување (колони бр. 7, 8 и 9) и пазарната вредност на добиеното
обезбедување со применет корективен фактор, и тоа
само за обезбедувањето коешто ги исполнува оперативните барања од точката 18 од Одлуката (колони бр.
14, 15 и 16). Износот на пазарната вредност на добиеното обезбедување со применет корективен фактор коешто ги исполнува оперативните барања (колоните бр.
14, 15 и 16 од посебните редови) се вклучува во
пресметката на стапката на покриеност со ликвидност
(образец СПЛ), и тоа како одлив на обезбедувања во
следните 30 дена.
59.15.2. Во редот бр. 3.2.2 „обезбедувањето се користи за покривање на кратката позиција“ се внесува
износот на приливот утврден согласно со точката 52
потточка 52.2 став 2 и потточка 52.6 од Одлуката, и тоа
кога договорна страна е друго лице, со исклучок на
централната банка.
59.15.3. Во редот бр. 3.2.3 „обезбедени со неликвидна актива“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 3.2.3.1, 3.2.3.2 и 3.2.3.3 и во зависност од видот на обезбедувањето за побарувањето за кое се утврдува паричниот прилив, се применуваат следниве
правила:
- Во редот бр. 3.2.3.1 „кредити за тргување“ се внесуваат приливите од побарувањата обезбедени со кредити за тргување согласно со точката 52 потточка 52.3
од Одлуката;
- Во редот бр. 3.2.3.2 „акции коишто не се ликвидна
актива“ се внесуваат приливите за побарувањата коишто се обезбедени со акции коишто не се ликвидна актива;
- Во редот бр. 3.2.3.3 „друга неликвидна актива“ се
внесуваат приливите за побарувањата коишто се обезбедени со друга неликвидна актива согласно со точката
52 потточка 52.2 став 1 алинеја 9 од Одлуката;
59.16. Во редот бр. 4 „вкупен прилив од своп-договор на обезбедување“ се прикажува вкупниот прилив
од своп-договорите на обезбедување утврден согласно
со точката 52 потточка 52.5 од Одлуката. Приливот се
утврдува соодветно во колоните бр. 17, 18 и 19 како
збир од износот прикажан во редовите бр. 1 и 2 од колоните бр. 10, 11 или 12 од образецот СТ од ова упатство.
59.17. Во редот бр. 5 „разлика помеѓу вкупниот
прилив и вкупниот одлив од трансакции со трети земји
каде што постојат ограничувања во трансферот на
средства или коишто се изразени во неконвертибилна
валута“ се внесува износот утврден согласно со точката 50 став 3 од Одлуката.
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59.18. Во редот бр. 6 „вишок на приливи од банки
коишто се специјализирани за вршење одредени активноси“ се внесува разликата помеѓу износот на приливот и износот на одливот од банки коишто се специјализирани за вршење одредени активноси, согласно со
точките 57 и 58 од Одлуката, во случај на известување
на консолидирана основа.
60. Во делот „дополнителните податоци“ се внесуваат податоци за паричните приливи на банката кошто
имаат влијание врз пресметката на стапката на покриеност со ликвидност. Овој дел од образецот ВПП се пополнува според следниве правила:
60.1. Во редот бр. 7 „приливи во странска валута“
се внесува износот (колони бр. 4, 5 и 6), применетата
стапка на прилив (колони бр. 11, 12 и 13) и утврдените
приливи во странска валута (колони бр. 17, 18 и 19) за
делот од приливите од деривати само во случај кога се
известува за секоја значајна валута.
60.2. Во рамките на редот бр. 8 „обезбедено кредитирање при пресметката на приспособувањата“ се внесува износот (колони бр. 4, 5 и 6) и пазарната вредност
на добиеното обезбедување со применет корективен
фактор (колони бр. 14, 15 и 16) за побарувањата врз основа на обезбедено кредитирање и трансакции предизвикани од пазарот на капитал склучени со централните
банки коишто достасуваат во следните 30 дена, а коишто се исклучени од приспособувањата при пресметка на структурата на ВКЛА, и тоа:
60.2.1. Во редот бр. 8.1 „обезбедени со ниво 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се внесуваат податоците за побарувањата обезбедени со нивото 1 ликвидна
актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници;
60.2.2. Во редот бр. 8.2 „обезбедени со исклучително висококвалитетни покриени обврзници од ниво 1
ликвидна актива“ се внесуваат податоците за побарувањата обезбедени со исклучително висококвалитетните
покриени обврзници од нивото 1 ликвидна актива;
60.2.3. Во редот бр. 8.3 „обезбедени со позиции од
подниво 2А ликвидна актива“ се внесуваат податоците
за побарувањата обезбедени со позиции од поднивото
2А ликвидна актива;
60.2.4. Во редот бр. 8.4 „обезбедени со позиции од
подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат податоците
за побарувањата обезбедени со позиции од поднивото
2Б ликвидна актива;
60.2.5. Во редот бр. 8.5 „обезбедени со неликвидни
средства“ се внесуваат податоците за побарувањата
обезбедени со неликвидни средства. За овој ред колоните бр. 14, 15 и 16 не се пополнуваат.
Извештај за своп-договорите на обезбедувања
(образец СТ)
61. Извештајот за своп-договорите на обезбедувања
(образец СТ) содржи податоци за износот на своп-договорите на обезбедувања коишто достасуваат во следните 30 дена. Во овој образец се вклучуваат сите свопдоговори на обезбедувања, со исклучок на своп-договорите со кои се разменуваат парични средства. Образецот СТ се пополнува согласно со правилата определени во точките 62 до 65 од ова упатство.
62. За утврдување на одливите и приливите од
своп-договорите на обезбедувања, се применуваат следниве правила:
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- Одлив од своп-договор на обезбедувања согласно
со точката 38 од Одлуката се утврдува доколку на
средството што е добиено од другата договорна страна
се применува понизок корективен фактор од корективниот фактор што се применува на средството што ѝ е
дадено на другата договорна страна. Одливот се утврдува како производ на пазарната вредност на средството коешто банката го добила од другата договорна
страна и разликата помеѓу соодветниот корективен
фактор на средството коешто банката ѝ го дала на другата договорна страна и соодветниот корективен фактор на средството што банката го добила од другата договорна страна (пропишана стапка на одлив/прилив од
колоната бр. 7 од образецот). Кога друга договорна
страна е централната банка, пропишаната стапка на одлив е 0% или не се пресметува одлив во зависност од
видот на средството коешто банката го дала, односно
го добила од другата договорна страна (централна
банка);
- Прилив од своп-договор на обезбедувања согласно со точката 52 потточка 52.5 од Одлуката се утврдува
доколку на средството што му е дадено на другата договорна страна се применува понизок корективен фактор од корективниот фактор што се применува на средството што е добиено од другата договорна страна.
Приливот се утврдува како производ на пазарната
вредност на средството коешто банката ѝ го дала на
другата договорна страна и разликата помеѓу соодветниот корективен фактор на средството коешто банката
го добила од другата договорна страна и соодветниот
корективен фактор на средството коешто банката ѝ го
дала на другата договорна страна (пропишана стапка
на одлив/прилив од колоната бр. 7 од образецот);
- Своп-договорите на обезбедувања кај кои се разменуваат повеќе средства, одделно се прикажуваат во
овој образец во зависност од нивните карактеристики.

63.7. Во колоната бр. 8 „применета стапка на прилив/одлив“ се внесува применетата стапка на прилив/одлив за склучените своп-договори на обезбедување. Применетата стапка на прилив не смее да биде
повисока од пропишаната стапка на прилив, односно
применетата стапка на одлив не смее да биде пониска
од пропишаната стапка на одлив;

63. При пополнувањето на колоните од образецот
СТ се применуваат следниве правила:

64.2. Во редот бр. 1.1 „трансакции во кои се даваат
средства од ниво 1 ликвидна актива (без исклучително
висококвалитетни покриени обврзници), а се добиваат
следниве средства:“ се прикажува збирот на износите
од редовите бр. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7
и 1.1.8, односно збирот на пазарната вредност на средствата од нивото 1 ликвидна актива (без исклучително
висококвалитетни покриени обврзници) дадени на централната банка (колона бр. 3), збирот на пазарната
вредност на средствата добиени од централната банка
при склучените своп-договори на обезбедување (колона бр. 5), како и износот на одливот (колона бр. 9), односно збирот на приливите за позициите од овие редови (колони бр. 10, 11 и 12), и тоа:
64.2.1. Во редот бр. 1.1.1 „ниво 1 ликвидна актива,
со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се внесуваат средствата од нивото 1
ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници, коишто банката
ги дала, односно ги добила при размената;
64.2.2. Во редот бр. 1.1.2 „исклучително висококвалитетни покриени обврзници од ниво 1 ликвидна актива“ се внесуваат средствата од нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните
покриени обврзници, коишто банката ги дала, како и
исклучително висококвалитетните покриени обврзници од нивото 1 ликвидна актива, коишто банката ги добила при размената;
64.2.3. Во редот бр. 1.1.3 „подниво 2А ликвидна актива“ се внесуваат средствата од нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните
покриени обврзници, коишто банката ги дала, како и
средствата од поднивото 2А ликвидна актива, коишто
банката ги добила при размената;

63.1. Во колоната бр. 2 „позиција“ се наведени позициите коишто се разменуваат при своп-договорите
на обезбедувањето склучени со централната банка и со
други лица;
63.2. Во колоната бр. 3 „пазарна вредност на средството дадено на другата страна“ се внесува пазарната
вредност на средството коешто му е дадено на другата
страна;
63.3. Во колоната бр. 4 „пазарна вредност на даденото средство со применет корективен фактор“ се внесува пазарната вредност на средството дадено на другата страна, и тоа со применет корективен фактор;
63.4. Во колоната бр. 5 „пазарна вредност на средството добиено од другата страна“ се внесува пазарната вредност на средството добиено од другата страна;
63.5. Во колоната бр. 6 „пазарна вредност на добиеното средство со применет корективен фактор“ се внесува пазарната вредност на средството коешто банката
го добила од другата страна, и тоа со применет корективен фактор;
63.6. Во колоната бр. 7 „пропишана стапка на прилив/одлив“ е наведена пропишаната стапка на прилив,
односно одлив за склучените своп-договори на обезбедување утврдена како разлика помеѓу соодветните корективни фактори на средствата коишто се разменуваат при склучените своп-договори на обезбедување, согласно со точката 62 алинеи 1 и 2 од ова упатство;

63.8. Во колоната бр. 9 „одливи“ се прикажува износот на одливите од своп-договорите на обезбедувања
како производ од колоните бр. 5 и 8;
63.9. Во колоните бр. 10, 11 и 12 „приливи“ во зависност од ограничувањата на паричните приливи се
прикажува износот на паричните приливи од своп-договорите на обезбедувања, и тоа:
63.9.1. Во колоната бр. 10 „ОП (75%)“ се прикажува
износот на ограничените парични приливи од своп-договорите на обезбедувања како производ од колоните
бр. 3 и 8;
63.9.2. Во колоната бр. 11 „ДП (90%)“ се прикажува
износот на делумно ограничените парични приливи од
своп-договорите на обезбедувања како производ од колоните бр. 3 и 8;
63.9.3. Во колоната бр. 12 „НП“ се прикажува износот на неограничените парични приливи од своп-договорите на обезбедувања како производ од колоните бр.
3 и 8.
64. При пополнувањето на редовите од образецот
СТ се применуваат следниве правила:
64.1. Во редот бр. 1 „своп-договори на обезбедување склучени со централната банка“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7 и 1.8.
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64.2.4. Во редот бр. 1.1.4 „хартии од вредност покриени со одредена актива (станбени и автомобилски
кредити) од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат
средствата од нивото 1 ликвидна актива, со исклучок
на исклучително висококвалитетните покриени обврзници, коишто банката ги дала, како и хартиите од вредност покриени со станбени и автомобилски кредити од
поднивото 2Б ликвидна актива, коишто банката ги добила при размената;
64.2.5. Во редот бр. 1.1.5 „висококвалитетни покриени обврзници од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат средствата од нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени
обврзници, коишто банката ги дала, како и висококвалитетните покриени обврзници од поднивото 2Б ликвидна актива, коишто банката ги добила при размената;
64.2.6. Во редот бр. 1.1.6 „хартии од вредност покриени со одредена актива (кредити на правни лица и
кредити за потрошувачка) од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат средствата од нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните
покриени обврзници, коишто банката ги дала, како и
хартиите од вредност од поднивото 2Б ликвидна актива покриени со кредити на правни лица и потрошувачки кредити, коишто банката ги добила при размената;
64.2.7. Во редот бр. 1.1.7 „останати позиции од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат средствата од
нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници, коишто
банката ги дала, како и останатите средства од поднивото 2Б ликвидна актива, коишто банката ги добила
при размената;
64.2.8. Во редот бр. 1.1.8 „неликвидна актива“ се
внесуваат средствата од нивото 1 ликвидна актива, со
исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници, коишто банката ги дала, како и неликвидната актива којашто банката ја добила при размената;
Во рамките на редовите од 1.1.1 до 1.1.8 се дефинирани посебни редови (1.1.1.1, 1.1.2.1., 1.1.3.1, 1.1.4.1,
1.1.5.1, 1.1.6.1, 1.1.7.1 и 1.1.8.1) за „обезбедувањето ги
исполнува оперативните барања“, во кои соодветно се
внесува износот на обезбедувањето коешто ги исполнува оперативните барања од точката 18 од Одлуката.
Овие посебни редови се пополнуваат само за колоните
бр. 3, 4, 5 и 6, со исклучок на редот бр. 1.1.8.1, којшто
не се пополнува за колоната бр. 6.
64.3. Во редот бр. 1.2 „трансакции во кои се даваат
исклучително висококвалитетни покриени обврзници
од ниво 1 ликвидна актива, а се добиваат следниве
средства:“, се прикажува збирот на износите од редовите бр. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 и
1.2.8, односно збирот на пазарната вредност на исклучително висококвалитетните покриени обврзници од
нивото 1 ликвидна актива дадени на централната
банка, збирот на пазарната вредност на средствата добиени од централната банка при склучените своп-договори на обезбедување, како и збирот на одливите (колона бр. 9), односно збирот на приливите за позициите
од овие редови (колони бр. 10, 11 и 12). Износите од
редовите бр. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 и
1.2.8 соодветно се внесуваат согласно со одредбите од
ставовите 1 и 2 од потточката 64.2 од ова упатство.
64.4. Во редот бр. 1.3 „трансакции во кои се даваат
средства од подниво 2А ликвидна актива, а се добиваат
следниве средства:“ се прикажува збирот на износите
од редовите бр. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7
и 1.3.8, односно збирот на пазарната вредност на сред-
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ствата од поднивото 2А ликвидна актива дадени на
централната банка, збирот на пазарната вредност на
средствата добиени од централната банка при склучените своп-договори на обезбедување, како и збирот на
одливите (колона бр. 9), односно збирот на приливите
за позициите од овие редови (колони бр. 10, 11 и 12).
Износите од редовите бр. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7 и 1.3.8 соодветно се внесуваат согласно со
одредбите од ставовите 1 и 2 од потточката 64.2 од ова
упатство.
64.5. Во редот бр. 1.4 „трансакции во кои се даваат
хартии од вредност покриени со одредена актива (станбени и автомобилски кредити) од подниво 2Б ликвидна
актива, а се добиваат следниве средства:“ се прикажува
збирот на износите од редовите бр. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7 и 1.4.8, односно збирот на пазарната вредност на хартиите од вредност покриени со одредена актива (станбени и автомобилски кредити) од
поднивото 2Б ликвидна актива дадени на централната
банка, збирот на пазарната вредност на средствата добиени од централната банка при склучените своп-договори на обезбедување, како и збирот на одливите (колона бр. 9), односно збирот на приливите за позициите
од овие редови (колони бр. 10, 11 и 12). Износите од
редовите бр. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7 и
1.4.8 соодветно се внесуваат согласно со одредбите од
ставовите 1 и 2 од потточката 64.2 од ова упатство.
64.6. Во редот бр. 1.5 „трансакции во кои се даваат
висококвалитетни покриени обврзници од подниво 2Б
ликвидна актива, а се добиваат следниве средства:“ се
прикажува збирот на износите од редовите бр. 1.5.1,
1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 и 1.5.8, односно збирот на пазарната вредност на висококвалитетните покриени обврзници од поднивото 2Б ликвидна актива дадени на централната банка, збирот на пазарната вредност на средствата добиени од централната банка при
склучените своп-договори на обезбедување, како и
збирот на одливите (колона бр. 9), односно збирот на
приливите за позициите од овие редови (колони бр. 10,
11 и 12). Износите од редовите бр. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3,
1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 и 1.5.8 соодветно се внесуваат
согласно со одредбите од ставовите 1 и 2 од потточката
64.2 од ова упатство.
64.7. Во редот бр. 1.6 „трансакции во кои се даваат
хартии од вредност покриени со одредена актива (кредити на правни лица и кредити за потрошувачка) од
подниво 2Б ликвидна актива, а се добиваат следниве
средства:“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7 и 1.6.8,
односно збирот на пазарната вредност на хартиите од
вредност покриени со одредена актива (кредити на
правни лица и кредити за потрошувачка) од поднивото
2Б ликвидна актива дадени на централната банка, збирот на пазарната вредност на средствата добиени од
централната банка при склучените своп-договори на
обезбедување, како и збирот на одливите (колона бр.
9), односно збирот на приливите за позициите од овие
редови (колони бр. 10, 11 и 12). Износите од редовите
бр. 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7 и 1.6.8 соодветно се внесуваат согласно со одредбите од ставовите 1 и 2 од потточката 64.2 од ова упатство.
64.8. Во редот бр. 1.7 „трансакции во кои се даваат
останати позиции од подниво 2Б ликвидна актива, а се
добиваат следниве средства:“ се прикажува збирот на
износите од редовите бр. 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5,
1.7.6, 1.7.7 и 1.7.8, односно збирот на пазарната вредност на останатите позиции од поднивото 2Б ликвидна
актива дадени на централната банка, збирот на пазар-
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ната вредност на средствата добиени од централната
банка при склучените своп-договори на обезбедување,
како и збирот на одливите (колона бр. 9), односно збирот на приливите за позициите од овие редови (колони
бр. 10, 11 и 12). Износите од редовите бр. 1.7.1, 1.7.2,
1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7 и 1.7.8 соодветно се внесуваат согласно со одредбите од ставовите 1 и 2 од потточката 64.2 од ова упатство.
64.9. Во редот бр. 1.8 „трансакции во кои се даваат
средства што не се дел од ВКЛА (неликвидна актива),
а се добиваат следниве средства:“ се прикажува збирот
на износите од редовите бр. 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4,
1.8.5, 1.8.6, 1.8.7 и 1.8.8, односно збирот на пазарната
вредност на средствата што не се дел од ВКЛА (неликвидна актива) дадени на централната банка, збирот на
пазарната вредност на средствата добиени од централната банка при склучените своп-договори на обезбедување, како и збирот на одливите (колона бр. 9), односно збирот на приливите за позициите од овие редови
(колони бр. 10, 11 и 12). Износите од редовите бр.
1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7 и 1.8.8 соодветно се внесуваат согласно со одредбите од ставовите
1 и 2 од потточката 64.2 од ова упатство.
64.10. Во редот бр. 2 „своп-договори на обезбедување
склучени со други лица“ се прикажува збирот на износите
од редовите бр. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8.
64.11. Во редот бр. 2.1 „трансакции во кои се даваат
средства од ниво 1 ликвидна актива (без исклучително
висококвалитетни покриени обврзници), а се добиваат
следниве средства:“ се прикажува збирот на износите
од редовите бр. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7
и 2.1.8, односно збирот на пазарната вредност на средствата од нивото 1 ликвидна актива (без исклучително
висококвалитетни покриени обврзници) дадени на други лица, освен централната банка, збирот на пазарната
вредност на средствата добиени од други лица, освен
централната банка при склучените своп-договори на
обезбедување, како и износот на одливот (колона бр.
9), односно збирот на приливите за позициите од овие
редови (колони бр. 10, 11 и 12), и тоа:
64.11.1. Во редот бр. 2.1.1 „ниво 1 ликвидна актива,
со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се внесуваат средствата од нивото 1
ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници, коишто банката
ги дала односно ги добила при размената;
64.11.2. Во редот бр. 2.1.2 „исклучително висококвалитетни покриени обврзници од ниво 1 ликвидна актива“ се внесуваат средствата од нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните
покриени обврзници, коишто банката ги дала, како и
исклучително висококвалитетните покриени обврзници од нивото 1 ликвидна актива, коишто банката ги добила при размената;
64.11.3. Во редот бр. 2.1.3 „подниво 2А ликвидна
актива“ се внесуваат средствата од нивото 1 ликвидна
актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници, коишто банката ги дала, како и средствата од поднивото 2А ликвидна актива, коишто банката ги добила при размената;
64.11.4. Во редот бр. 2.1.4 „хартии од вредност покриени со одредена актива (станбени и автомобилски
кредити) од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат
средствата од нивото 1 ликвидна актива, со исклучок
на исклучително висококвалитетните покриени обврзници, коишто банката ги дала, како и хартиите од вредност покриени со станбени и автомобилски кредити од
поднивото 2Б ликвидна актива, коишто банката ги добила при размената;
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64.11.5. Во редот бр. 2.1.5 „висококвалитетни покриени обврзници од подниво 2Б ликвидна актива“ се
внесуваат средствата од нивото 1 ликвидна актива, со
исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници, коишто банката ги дала, како и висококвалитетните покриени обврзници од поднивото 2Б ликвидна актива, коишто банката ги добила при размената;
64.11.6. Во редот бр. 2.1.6 „хартии од вредност покриени со одредена актива (кредити на правни лица и
кредити за потрошувачка) од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат средствата од нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните
покриени обврзници, коишто банката ги дала, како и
хартиите од вредност покриени со кредити на правни
лица и потрошувачки кредити од поднивото 2Б ликвидна актива, коишто банката ги добила при размената;
64.11.7. Во редот бр. 2.1.7 „останати позиции од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесуваат средствата од
нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници, коишто
банката ги дала, како и средствата коишто претставуваат останати позиции од поднивото 2Б ликвидна актива,
коишто банката ги добила при размената;
64.11.8. Во редот бр. 2.1.8 „неликвидна актива“ се
внесуваат средствата од нивото 1 ликвидна актива, со
исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници, коишто банката ги дала, како и неликвидната актива којашто банката ја добила при размената.
Во рамките на редовите од 2.1.1 до 2.1.8 се дефинирани посебни редови (2.1.1.1, 2.1.2.1., 2.1.3.1, 2.1.4.1,
2.1.5.1, 2.1.6.1, 2.1.7.1 и 2.1.8.1) за „обезбедувањето ги
исполнува оперативните барања“, во кои соодветно се
внесува износот на обезбедувањето коешто ги исполнува оперативните барања од точката 18 од Одлуката.
Овие посебни редови се пополнуваат само за колоните
3, 4, 5 и 6, со исклучок на редот бр. 2.1.8.1, којшто не
се пополнува за колоната бр. 6.
64.12. Во редот бр. 2.2 „трансакции во кои се даваат
исклучително висококвалитетни покриени обврзници
од ниво 1 ликвидна актива, а се добиваат следниве
средства:“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 и 2.2.8,
односно збирот на пазарната вредност на исклучително
висококвалитетните покриени обврзници од нивото 1
ликвидна актива дадени на други лица освен централната банка, збирот на пазарната вредност на средствата
добиени од други лица освен централната банка при
склучените своп-договори на обезбедување, како и
збирот на одливите (колона бр. 9), односно збирот на
приливите за позициите од овие редови (колони бр. 10,
11 и 12). Износите од редовите бр. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 и 2.2.8 соодветно се внесуваат
согласно со одредбите од ставовите 1 и 2 од потточката
64.11 од ова упатство.
64.13. Во редот бр. 2.3 „трансакции во кои се даваат
средства од подниво 2А ликвидна актива, а се добиваат
следниве средства:“ се прикажува збирот на износите
од редовите бр. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7
и 2.3.8, односно збирот на пазарната вредност на средствата од поднивото 2А ликвидна актива дадени на
други лица освен централната банка, збирот на пазарната вредност на средствата добиени од други лица освен централната банка при склучените своп-договори
на обезбедување, како и збирот на одливите (колона
бр. 9), односно збирот на приливите за позициите од
овие редови (колони бр. 10, 11 и 12). Износите од редо-

Стр. 40 - Бр. 314

вите бр. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 и 2.3.8
соодветно се внесуваат согласно со одредбите од ставовите 1 и 2 од потточката 64.11 од ова упатство.
64.14. Во редот бр. 2.4 „трансакции во кои се даваат
хартии од вредност покриени со одредена актива (станбени и автомобилски кредити) од подниво 2Б ликвидна
актива, а се добиваат следниве средства:“ се прикажува
збирот на износите од редовите бр. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 и 2.4.8, односно збирот на пазарната вредност на хартиите од вредност покриени со одредена актива (станбени и автомобилски кредити) од
поднивото 2Б ликвидна актива дадени на други лица
освен централната банка, збирот на пазарната вредност
на средствата добиени од други лица освен централната банка при склучените своп-договори на обезбедување, како и збирот на одливите (колона бр. 9), односно збирот на приливите за позициите од овие редови
(колони бр. 10, 11 и 12). Износите од редовите бр.
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 и 2.4.8 соодветно се внесуваат согласно со одредбите од ставовите
1 и 2 од потточката 64.11 од ова упатство.
64.15. Во редот бр. 2.5 „трансакции во кои се даваат
висококвалитетни покриени обврзници од подниво 2Б
ликвидна актива, а се добиваат следниве средства:“ се
прикажува збирот на износите од редовите бр. 2.5.1,
2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 и 2.5.8, односно збирот на пазарната вредност на висококвалитетните покриени обврзници од поднивото 2Б ликвидна актива дадени на други лица освен централната банка, збирот на
пазарната вредност на средствата добиени од други лица освен централната банка при склучените своп-договори на обезбедување, како и збирот на одливите (колона бр. 9), односно збирот на приливите за позициите
од овие редови (колони бр. 10, 11 и 12). Износите од
редовите бр. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 и
2.5.8 соодветно се внесуваат согласно со одредбите од
ставовите 1 и 2 од потточката 64.11 од ова упатство.
64.16. Во редот бр. 2.6 „трансакции во кои се даваат
хартии од вредност покриени со одредена актива (кредити на правни лица и кредити за потрошувачка) од
подниво 2Б ликвидна актива, а се добиваат следниве
средства:“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7 и 2.6.8,
односно збирот на пазарната вредност на хартиите од
вредност покриени со одредена актива (кредити на
правни лица и кредити за потрошувачка) од поднивото
2Б ликвидна актива дадени на други лица освен централната банка, збирот на пазарната вредност на средствата добиени од други лица освен централната банка
при склучените своп-договори на обезбедување, како и
збирот на одливите (колона бр. 9), односно збирот на
приливите за позициите од овие редови (колони бр. 10,
11 и 12). Износите од редовите бр. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3,
2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7 и 2.6.8 соодветно се внесуваат
согласно со одредбите од ставовите 1 и 2 од потточката 64.11 од ова упатство.
64.17. Во редот бр. 2.7 „трансакции во кои се даваат
останати позиции од подниво 2Б ликвидна актива, а се
добиваат следниве средства:“ се прикажува збирот на
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износите од редовите бр. 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5,
2.7.6, 2.7.7 и 2.7.8, односно збирот на пазарната вредност на останатите позиции од поднивото 2Б ликвидна
актива дадени на други лица освен централната банка,
збирот на пазарната вредност на средствата добиени од
други лица освен централната банка при склучените
своп-договори на обезбедување, како и збирот на одливите (колона бр. 9), односно збирот на приливите за позициите од овие редови (колони бр. 10, 11 и 12). Износите од редовите бр. 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6,
2.7.7 и 2.7.8 соодветно се внесуваат согласно со одредбите од ставовите 1 и 2 од потточката 64.11 од ова
упатство.
64.18. Во редот бр. 2.8 „трансакции во кои се даваат
средства што не се дел од ВКЛА (неликвидна актива),
а се добиваат следниве средства:“ се прикажува збирот
на износите од редовите бр. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4,
2.8.5, 2.8.6, 2.8.7 и 2.8.8, односно збирот на пазарната
вредност на средствата што не се дел од ВКЛА (неликвидна актива) дадени на други лица освен централната
банка, збирот на пазарната вредност на средствата добиени од други лица освен централната банка при
склучените своп-договори на обезбедување, како и
збирот на одливите (колона бр. 9), односно збирот на
приливите за позициите од овие редови (колони бр. 10,
11 и 12). Износите од редовите бр. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3,
2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7 и 2.8.8 соодветно се внесуваат
согласно со одредбите од ставовите 1 и 2 од потточката
64.11 од ова упатство.
65. Во делот „дополнителни податоци“ се внесуваат
податоци за склучените своп-договори на обезбедување коишто имаат влијание врз пресметката на стапката
на покриеност со ликвидност. Овој дел од образецот
СП се пополнува според следниве правила:
65.1. Во редот бр. 3 „вкупен износ на своп-договори
на обезбедување (сите лица) каде што добиеното обезбедување се користи за покривање на кратки позиции“
се внесуваат пазарната вредност на средството дадено
на другата страна (колона 3) и пазарната вредност на
средството добиено од другата страна (колона 5) коешто се користи за покривање на кратките позиции.
65.2. Во рамките на редот бр. 4 „своп-договори на
обезбедување при пресметка на приспособувањата“ се
внесуваат пазарната вредност на даденото средство со
применет корективен фактор (колона бр. 4), односно
пазарната вредност на добиеното средство со применет
корективен фактор (колона бр. 6) од своп-договорите
на обезбедување коишто достасуваат во следните 30
дена, а коишто се исклучени од приспособувањата при
пресметка на структурата на ВКЛА согласно со точките 26 и 27 од Одлуката. Притоа:
65.2.1. Во редот бр. 4.1 „од кои: добиениот колатерал е од ниво 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се
внесува пазарната вредност на добиеното средство од
нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници со применет корективен фактор;
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65.2.2. Во редот бр. 4.2 „од кои: добиениот колатерал е исклучително висококвалитетни покриени обврзници од ниво 1 ликвидна актива“ се внесува пазарната
вредност на добиените исклучително висококвалитетни покриени обврзници од нивото 1 ликвидна актива
со применет корективен фактор;
65.2.3. Во редот бр. 4.3 „од кои: добиениот колатерал е од подниво 2А ликвидна актива“ се внесува пазарната вредност на добиените средства од поднивото
2А ликвидна актива со применет корективен фактор;
65.2.4. Во редот бр. 4.4 „од кои: добиениот колатерал е од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесува пазарната вредност на добиените средства од поднивото
2Б ликвидна актива со применет корективен фактор;
65.2.5. Во редот бр. 4.5 „од кои: дадениот колатерал
е од ниво 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници“ се
внесува пазарната вредност на даденото средство од
нивото 1 ликвидна актива, со исклучок на исклучително висококвалитетните покриени обврзници со применет корективен фактор;
65.2.6. Во редот бр. 4.6 „од кои: дадениот колатерал
е исклучително висококвалитетни покриени обврзници
од ниво 1 ликвидна актива“ се внесува пазарната вредност на дадените исклучително висококвалитетни покриени обврзници од нивото 1 ликвидна актива со применет корективен фактор;
65.2.7. Во редот бр. 4.7 „од кои: дадениот колатерал
е од подниво 2А ликвидна актива“ се внесува пазарната вредност на дадените средства од поднивото 2А ликвидна актива со применет корективен фактор;
65.2.8. Во редот бр. 4.8 „од кои: дадениот колатерал
е од подниво 2Б ликвидна актива“ се внесува пазарната
вредност на дадените средства од поднивото 2Б ликвидна актива со применет корективен фактор.
Извештај за стапката на покриеност со ликвидност
(образец СПЛ)
66. Извештајот за стапката на покриеност со ликвидност (образец СПЛ) содржи податоци за пресметката на стапката на покриеност со ликвидност и дополнителни податоци. Образецот СПЛ се пополнува согласно со правилата определени во точките од 67 до 69 од
ова упатство.
67. При пополнувањето на колоните од образецот
СПЛ се применуваат следниве правила:
67.1. Во колоната бр. 3 „врска со Одлуката/обрасците“ се наведени точките од Одлуката (вклучувајќи ги
и потточките од прилозите на Одлуката) како и обрасците врз основа на кои се пресметуваат износите во соодветните редови од овој образец;
67.2. Во колоната бр. 4 „износ/процент“ се прикажува износот на одделните позиции коишто се земаат
предвид при пресметката на стапката на покриеност со
ликвидност и стапка на покриеност со ликвидност изразена во проценти;
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68. При пополнувањето на редовите од образецот
СПЛ се применуваат следниве правила:
68.1. Во редот бр. 1 „висококвалитетна ликвидна
актива“ се прикажува износот на висококвалитетната
ликвидна актива утврден согласно со формулата од
Прилогот бр. 1 од Одлуката, имајќи ги предвид приспособувањата и ограничувањата при пресметката на
ВКЛА од точката 26 и 27 од Одлуката;
68.2. Во редот бр. 2 „нето паричен одлив“ се прикажува износот на нето паричниот одлив како разлика на
износот на паричните одливи од редот бр. 5 и износот
на паричните приливи од редот бр. 6;
68.3. Во редот бр. 3 „стапка на покриеност со ликвидност (%)“ се прикажува стапката на покриеност со
ликвидност пресметана како однос помеѓу износот на
висококвалитетната ликвидна актива прикажан во редот бр. 1 и износот на нето паричниот одлив прикажан
во редот бр. 2 помножен со 100;
68.4. Во редот бр. 4 „приспособен износ на ВКЛА“
се прикажува збирот на износите од редовите бр. 4.1,
4.2, 4.3 и 4.4;
68.5. Во редот бр. 4.1 „приспособен износ на ниво 1
ликвидна актива, без исклучително висококвалитетни
покриени обврзници (ПЛА1)“ се прикажува збирот на
износите од редовите бр. 4.1.1, 4.1.3 и 4.1.5 намален за
износите од редовите 4.1.2 и 4.1.4:
68.5.1. Во редот бр. 4.1.1 „неприспособен износ на
ниво 1 ликвидна актива, без исклучително висококвалитетни покриени обврзници“ се прикажува износот на
неприспособената ниво 1 ликвидна актива, без исклучително висококвалитетни покриени обврзници прикажан во редот бр. 2.1 од колоната бр. 7 од образецот
ВКЛА;
68.5.2. Во редот бр. 4.1.2 „одлив на обезбедувања во
следните 30 дена“ се прикажува пазарната вредност на
добиеното обезбедување од нивото 1 ликвидна актива
без исклучително висококвалитетни покриени обврзници коешто ги исполнува оперативните барања од
точката 18 од Одлуката (со применет корективен фактор). Овој износ се добива како збир помеѓу:
- Збирот на износите прикажани во колоните бр. 14,
15 и 16, редови бр. 3.1.1.1.1 и 3.2.1.1.1 од образецот
ВПП, намален за износите колоните бр. 14, 15 и 16, ред
бр. 8.1 од образецот ВПП;
- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 6,
редови бр. 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.3.1.1, 1.4.1.1, 1.5.1.1,
1.6.1.1, 1.7.1.1, 1.8.1.1, 2.1.1.1, 2.2.1.1, 2.3.1.1, 2.4.1.1,
2.5.1.1, 2.6.1.1, 2.7.1.1, 2.8.1.1 од образецот СТ, намален
за износот од колоната бр. 6, ред бр. 4.1 од образецот
СТ;
68.5.3. Во редот бр. 4.1.3 „прилив на обезбедувања
во следните 30 дена“ се прикажува пазарната вредност
на даденото обезбедување од нивото 1 ликвидна актива
без исклучително висококвалитетни покриени обврзници коишто ги исполнуваат оперативните барања од
точката 18 од Одлуката (со применет корективен фактор). Овој износ се добива како збир помеѓу:
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- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 6
редови 3.1.1.1 и 3.2.1.1 од образецот ВПО, намален за
износот од колоната бр. 6, ред бр. 7.1 од образецот
ВПО;
- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 4,
редови бр. 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.1.4.1, 1.1.5.1,
1.1.6.1, 1.1.7.1, 1.1.8.1, 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3.1, 2.1.4.1,
2.1.5.1, 2.1.6.1, 2.1.7.1, 2.1.8.1 од образецот СТ, намален
за износот од колоната бр. 4, ред бр. 4.5 од образецот
СТ;
68.5.4. Во редот бр. 4.1.4 „одлив од обезбедени
трансакции за кредитирање и трансакции предизвикани од пазарот на капитал во следните 30 дена“ се прикажува износот од обезбеденото кредитирање и трансакциите предизвикани од пазарот на капитал од редот
бр. 3 од колоната бр. 4 од образецот ВПО намален за
износите прикажани во редовите в колоната бр. 4, редови бр. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 од образецот ВПО;
68.5.5. Во редот бр. 4.1.5 „прилив од обезбедени
трансакции за кредитирање и трансакции предизвикани од пазарот на капитал во следните 30 дена“ се прикажува износот на приливите од обезбеденото кредитирање и трансакциите предизвикани од пазарот на капитал. Овој износ се добива кога збирот на износите од
колоните бр. 4, 5, 6 од редот бр. 3 од образецот ВПП ќе
се намали за износите од колоните бр. 4, 5, 6, редови
бр. 3.1.2, 3.2.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5 од образецот ВПП;
68.6. Во редот бр. 4.2 „приспособен износ на исклучително висококвалитетни покриени обврзници од ниво 1 (ПВПО1)“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 4.2.1 и 4.2.3 намален за износот од редот бр.
4.2.2, притоа:
68.6.1. Во редот бр. 4.2.1 „неприспособен износ на
исклучително висококвалитетни покриени обврзници
од ниво 1“ се прикажува износот на исклучително висококвалитетните покриени обврзници од редот бр. 2.2
од колоната бр. 7 од образецот ВКЛА;
68.6.2. Во редот бр. 4.2.2 „одлив на обезбедувања во
следните 30 дена“ се прикажува пазарната вредност на
добиените исклучително висококвалитетни покриени
обврзници коишто ги исполнуваат оперативните барања од точката 18 од Одлуката (со применет корективен
фактор). Овој износ се добива како збир помеѓу:
- Збирот на износите прикажани во колоните бр. 14,
15 и 16, редови бр. 3.1.1.2.1 и 3.2.1.2.1 од образецот
ВПП, намален за износите од колоните бр. 14, 15 и 16,
ред бр. 8.2 од образецот ВПП;
- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 6,
редови бр. 1.1.2.1, 1.2.2.1, 1.3.2.1, 1.4.2.1, 1.5.2.1,
1.6.2.1, 1.7.2.1, 1.8.2.1, 2.1.2.1, 2.2.2.1, 2.3.2.1, 2.4.2.1,
2.5.2.1, 2.6.2.1, 2.7.2.1, 2.8.2.1 од образецот СТ, намален
за износот од колоната бр. 6, ред бр. 4.2 од образецот
СТ;
68.6.3. Во редот бр. 4.2.3 „прилив на обезбедувања
во следните 30 дена“ се прикажува пазарната вредност
на дадените исклучително висококвалитетни покриени
обврзници коишто ги исполнуваат оперативните барања од точката 18 од Одлуката (со применет корективен
фактор). Овој износ се добива како збир помеѓу:
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- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 6
редови 3.1.2.1 и 3.2.2.1 од образецот ВПО, намален за
износот од колоната бр. 6, ред бр. 7.2 од образецот
ВПО;
- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 4,
редови бр. 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.4.1, 1.2.5.1,
1.2.6.1, 1.2.7.1, 1.2.8.1, 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1,
2.2.5.1, 2.2.6.1, 2.2.7.1, 2.2.8.1 од образецот СТ, намален
за износот од колоната бр. 4, ред бр. 4.6 од образецот
СТ;
68.7. Во редот бр. 4.3 „приспособен износ на подниво 2А ликвидна актива (ПЛ2А)“ се прикажува збирот
на износите од редовите бр. 4.3.1 и 4.3.3 намален за износот од редот 4.3.2, притоа:
68.7.1. Во редот бр. 4.3.1 „неприспособен износ на
подниво 2А ликвидна актива“ се прикажува неприспособениот износ на средствата од поднивото 2А ликвидна актива од редот бр. 3.1 од колоната бр. 7 од образецот ВКЛА;
68.7.2. Во редот бр. 4.3.2 „одлив на обезбедувања во
следните 30 дена“ се прикажува пазарната вредност на
добиеното обезбедување од поднивото 2А ликвидна
актива коешто ги исполнува оперативните барања од
точката 18 од Одлуката (со применет корективен фактор). Овој износ се добива како збир помеѓу:
- Збирот на износите прикажани во колоните бр. 14,
15 и 16, редови бр. 3.1.1.3.1 и 3.2.1.3.1 од образецот
ВПП, намален за износите колоните бр. 14, 15 и 16, ред
бр. 8.3 од образецот ВПП;
- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 6,
редови бр. 1.1.3.1, 1.2.3.1, 1.3.3.1, 1.4.3.1, 1.5.3.1,
1.6.3.1, 1.7.3.1, 1.8.3.1, 2.1.3.1, 2.2.3.1, 2.3.3.1, 2.4.3.1,
2.5.3.1, 2.6.3.1, 2.7.3.1, 2.8.3.1 од образецот СТ, намален
за износот од колоната бр. 6, ред бр. 4.3 од образецот
СТ;
68.7.3. Во редот бр. 4.3.3 „прилив на обезбедувања
во следните 30 дена“ се прикажува пазарната вредност
на даденото обезбедување од поднивотото 2А ликвидна актива коешто ги исполнува оперативните барања
од точката 18 од Одлуката (со применет корективен
фактор). Овој износ се добива како збир помеѓу:
- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 6
редови 3.1.3.1 и 3.2.3.1 од образецот ВПО, намален за
износот од колоната бр. 6, ред бр. 7.3 од образецот
ВПО;
- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 4,
редови бр. 1.3.1.1, 1.3.2.1, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.5.1,
1.3.6.1, 1.3.7.1, 1.3.8.1, 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.4.1,
2.3.5.1, 2.3.6.1, 2.3.7.1, 2.3.8.1 од образецот СТ, намален
за износот од колоната бр. 4, ред бр. 4.7 од образецот
СТ;
68.8. Во редот бр. 4.4 „приспособен износ на подниво 2Б ликвидна актива (ПЛ2Б)“ се прикажува збирот на
износите од редовите бр. 4.4.1 и 4.4.3 намален за износот од редот 4.4.2, притоа:
68.8.1. Во редот бр. 4.4.1 „неприспособен износ на
подниво 2Б ликвидна актива“ се прикажува неприспособениот износ на средства од поднивото 2Б ликвидна
актива од редот бр. 3.2 од колоната бр. 7 од образецот
ВКЛА;
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68.8.2. Во редот бр. 4.4.2 „одлив на обезбедувања во
следните 30 дена“ се прикажува пазарната вредност на
добиеното обезбедување од поднивото 2Б ликвидна актива коешто ги исполнува оперативните барања од точката 18 од Одлуката (со применет корективен фактор).
Овој износ се добива како збир помеѓу:
- Збирот на износите прикажани во колоните бр. 14,
15 и 16, редови бр. 3.1.1.4.1, 3.1.1.5.1, 3.1.1.6.1,
3.1.1.7.1, 3.2.1.4.1, 3.2.1.5.1, 3.2.1.6.1 и 3.2.1.7.1 од образецот ВПП, намален за износите колоните бр. 14, 15 и
16, ред бр. 8.4 од образецот ВПП;
- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 6,
редови бр. 1.1.4.1, 1.1.5.1, 1.1.6.1, 1.1.7.1, 1.2.4.1,
1.2.5.1, 1.2.6.1, 1.2.7.1, 1.3.4.1, 1.3.5.1, 1.3.6.1, 1.3.7.1.
1.4.4.1, 1.4.5.1, 1.4.6.1, 1.4.7.1, 1.5.4.1, 1.5.5.1, 1.5.6.1,
1.5.7.1, 1.6.4.1, 1.6.5.1, 1.6.6.1, 1.6.7.1, 1.7.4.1, 1.7.5.1,
1.7.6.1, 1.7.7.1, 1.8.4.1, 1.8.5.1, 1.8.6.1, 1.8.7.1, 2.1.4.1,
2.1.5.1, 2.1.6.1, 2.1.7.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1, 2.2.6.1, 2.2.7.1,
2.3.4.1, 2.3.5.1, 2.3.6.1, 2.3.7.1, 2.4.4.1, 2.4.5.1, 2.4.6.1,
2.4.7.1, 2.5.4.1, 2.5.5.1, 2.5.6.1, 2.5.7.1, 2.6.4.1, 2.6.5.1,
2.6.6.1, 2.6.7.1, 2.7.4.1, 2.7.5.1, 2.7.6.1, 2.7.7.1, 2.8.4.1,
2.8.5.1, 2.8.6.1, 2.8.7.1 од образецот СТ, намален за износот од колоната бр. 6, ред бр. 4.4 од образецот СТ;
68.8.3. Во редот бр. 4.4.3 „прилив на обезбедувања
во следните 30 дена“ се прикажува пазарната вредност
на даденото обезбедување од поднивото 2Б ликвидна
актива коешто ги исполнуваат оперативните барања од
точката 18 од Одлуката (со применет корективен фактор). Овој износ се добива како збир помеѓу:
- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 6,
редови бр. 3.1.4.1, 3.1.5.1, 3.1.6.1, 3.1.7.1, 3.2.4.1,
3.2.5.1, 3.2.6.1 и 3.2.7.1 од образецот ВПО, намален за
износот од колоната бр. 6, ред бр. 7.4 од образецот
ВПО;
- Збирот на износите прикажани во колоната бр. 6,
редови бр. 1.4.1.1, 1.4.2.1, 1.4.3.1, 1.4.4.1, 1.4.5.1,
1.4.6.1, 1.4.7.1, 1.4.8.1, 1.5.1.1, 1.5.2.1, 1.5.3.1, 1.5.4.1,
1.5.5.1, 1.5.6.1, 1.5.7.1, 1.5.8.1, 1.6.1.1, 1.6.2.1, 1.6.3.1,
1.6.4.1, 1.6.5.1, 1.6.6.1, 1.6.7.1, 1.6.8.1, 1.7.1.1, 1.7.2.1,
1.7.3.1, 1.7.4.1, 1.7.5.1, 1.7.6.1, 1.7.7.1, 1.7.8.1, 2.4.1.1,
2.4.2.1, 2.4.3.1, 2.4.4.1, 2.4.5.1, 2.4.6.1, 2.4.7.1, 2.4.8.1,
2.5.1.1, 2.5.2.1, 2.5.3.1, 2.5.4.1, 2.5.5.1, 2.5.6.1, 2.5.7.1,
2.5.8.1, 2.6.1.1, 2.6.2.1, 2.6.3.1, 2.6.4.1, 2.6.5.1, 2.6.6.1,
2.6.7.1, 2.6.8.1, 2.7.1.1, 2.7.2.1, 2.7.3.1, 2.7.4.1, 2.7.5.1,
2.7.6.1, 2.7.7.1, 2.7.8.1 од образецот СТ, намален за износот од колоната бр. 4, ред бр. 4.8 од образецот СТ;
68.9. Во редот бр. 4.5 „вишок ВКЛА“ се прикажува
износот на вишокот ВКЛА утврден согласно со точките 2 и 3 од прилогот бр. 1 од Одлуката и ограничувањата при утврдувањето на структурата на ВКЛА од точката 26 од Одлуката, имајќи ги предвид износите од
следниве редови:
68.9.1. Во редот бр. 4.5.1 „приспособен износ на
ВКЛА“ се прикажува приспособениот износ на ВКЛА
од колоната бр. 4, ред бр. 4 од овој образец;
68.9.2. Во редот бр. 4.5.2 „100/30*ПЛА1“ се прикажува износот од колоната бр. 4 ред бр. 4.1 од овој образец помножен со 100/30;

Бр. 314 - Стр. 43

68.9.3. Во редот бр. 4.5.3 „100/60*(ПЛА1+ПВПО1)“
се прикажува збирот на износите од колоната бр. 4 редови бр. 4.1 и 4.2 од овој образец, помножен со 100/60;
68.9.4. Во редот бр. 4.5.4 „100/85*(ПЛА1+ПВПО1+ПЛ2А)“ се прикажува збирот на износите од колоната бр. 4 редови бр. 4.1, 4.2 и 4.3 од овој образец
помножен со 100/85;
68.10. Во редот бр. 5 „парични одливи“ се прикажува износот на паричните одливи од колоната бр. 9, ред
бр. 1 од образецот ВПО;
68.11. Во редот бр. 6 „парични приливи“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 6.2.1, 6.2.2 и
6.2.3 од овој образец;
68.12. Во редот бр. 6.1 „остварени приливи“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 6.1.1, 6.1.2 и
6.1.3 од овој образец:
68.12.1. Во редот бр. 6.1.1 „неограничени парични
приливи (НП)“ се прикажува износот на неограничените парични приливи од колоната бр. 19 ред бр. 1 од образецот ВПП;
68.12.2. Во редот бр. 6.1.2 „делумно ограничени парични приливи (ДП 90%)“ се прикажува износот на делумно ограничените парични приливи од колоната бр.
18 ред бр. 1 од образецот ВПП;
68.12.3. Во редот бр. 6.1.3 „ограничени парични
приливи (ОП 75%)“ се прикажува износот на ограничените парични приливи од колоната бр. 17, ред бр. 1 од
образецот ВПП.
68.13. Во редот бр. 6.2 „ограничувања на паричните
приливи“ се прикажуваат ограничувањата на паричните приливи утврдени согласно со формулата од Прилогот бр. 2 од Одлуката, притоа:
68.13.1. Во редот бр. 6.2.1 „неограничени парични
приливи (НП)“ се прикажува помалиот износ помеѓу
износот од редовите бр. 6.1.1 и 5 од овој образец;
68.13.2. Во редот бр. 6.2.2 „делумно ограничени парични приливи (ДП 90%)“ се прикажува помалиот износ од:
- Износот од редот бр. 6.1.2 од овој образец, и
- Поголемиот износ од разликата помеѓу износот од
редот бр. 5 и износот од редот бр. 6.1.1 или нула (0),
помножен со 0.9;
68.13.3. Во редот бр. 6.2.3 „ограничени парични
приливи (ОП 75%)“ се прикажува помалиот износ од
износот од редот бр. 6.1.3 од овој образец и поголемиот
износ утврден согласно со ставот 2 од оваа потточка,
помножен со 0,75.
Во пресметката од ставот 1 од оваа потточка, се
вклучува поголемиот износ од:
- износот од редот бр. 5 намален за износите од редовите бр. 6.1.1 и 6.1.2, помножен со 0.9, или
- нула (0);
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69. Во делот „дополнителни податоци“ се внесуваат
дополнителни податоци за стапката на покриеност со
ликвидност. Овој дел од образецот СПЛ се пополнува
според следниве правила:
69.1. Редот бр. 7 „потребна стапка на покриеност со
ликвидност, според ПИЛ“ се пополнува само доколку
банката предвидела повисок износ на стапката на покриеност со ликвидност од таа пропишана со Одлуката;
69.2. Редот бр. 8 „потребна стапка на покриеност со
ликвидност, според НБРСМ“ се пополнува само доколку Народната банка ја задолжила банката да одржува
повисока стапка на покриеност со ликвидност во однос
на пропишаната.
Извештај за стапката на покриеност со ликвидност
– консолидација (образец СПЛ - К)
70. Во Извештајот за стапката на покриеност со
ликвидност – консолидација (образец СПЛ - К) се внесуваат податоци за одделните лица (матично лице/подружници) коишто се вклучени во пресметката на стапката на покриеност со ликвидност на консолидирано
ниво.
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VII. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА
72. Банката е должна да ги изработува извештаите
од точката 2 од ова упатство на месечна основа.
Банката ги доставува извештаите од точката 2 од
ова упатство до Народната банка, во рок од петнаесет
дена по истекот на месецот за кој се известува.
По исклучок на ставот 2 од оваа точка, банката е
должна да ги достави до Народната банка извештаите
од точката 2 алинеи 1, 2, 7 и 8 од ова упатство коишто
се однесуваат на јануари, февруари и март 2021 година,
заедно со извештаите коишто се однесуваат на април
2021 година, до 15 мај 2021 година.
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
73. Одредбите од ова упатство што се однесуваат на
банките соодветно се применуваат и на штедилниците.

VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНТЕРНИТЕ ЛИКВИДНОСНИ
ПОКАЗАТЕЛИ

Филијалите на странските банки се должни соодветно да ги применуваат одредбите од ова упатство,
имајќи ги предвид одредбите од Законот за банките и
подзаконските акти донесени врз основа на овој закон
со кои се регулира работењето на филијалите на странските банки во Република Северна Македонија.

71. Во Извештајот за интерните ликвидносни показатели (образец ЛП) се внесуваат интерните ликвидносни показатели утврдени од страна на банката, согласно со точката 66 од Одлуката. Образецот ЛП се пополнува со примена на следниве правила:

74. На денот кога ќе почне да се применува ова
упатство, престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/11, 27/12 и 162/13).

71.1. Во колоната бр. 2 „опис на ликвидносниот показател“ се внесува описот на ликвидносниот показател од кој ќе можат да се утврдат позициите врз основа
на кои тој се пресметува;

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката е
должна да ги доставува до Народната банка извештаите од Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 139/11, 27/12 и
162/13) коишто се однесуваат на јануари, февруари и
март 2021 година, во роковите предвидени во Упатството за спроведување на Одлуката за управување со
ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 139/11, 27/12 и 162/13).

71.2. Во колоната бр. 3 „интерен лимит на банката“
се внесуваат лимитите во кои може да се движи ликвидносниот показател, односно интерниот лимит
над/под кој не смее да се движи неговата вредност;
71.3. Во колоната бр. 4 „праг за рано предупредување“ се внесува пропишаниот праг за рано предупредување за вредноста на ликвидноснот показател;
71.4. Во колоната бр. 5 „период на следење на показателот“ се внесува временскиот период во кој се следи
ликвидносниот показател (на пример: дневна, неделна,
декадна, месечна основа и слично);
71.5. Во колоната бр. 6 „распон во текот на месецот/вредност на крајот на месецот“ се внесува распонот во кој се движел ликвидносниот показател во текот
на месецот за кој се известува, односно се внесува
вредноста на показателот на крајот на месецот за кој се
известува, во зависност од начинот на кој банката го
следи показателот.

75. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари
2021 година.
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката е
должна да ги достави првите извештаи од точката 2 алинеи 3, 4, 5 и 6 од ова упатство со состојба на 30 јуни 2021
година, во рокот од точката 72 став 2 од ова упатство.

У. бр. 16-31651/1
28 декември 2020 година
Скопје

Гувернер,
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
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ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4318.
Јавниот обвинител на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 46 ст.1 и 2 , 49 и 50 од
Законот за јавното обвинителство, на 24.12.2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЈАВНИТЕ
ОБВИНИТЕЛИ
Член 1
Цел
Со овој Правилник се утврдува начинот на бодување и износот на бодови по определени критериуми за
оценување, образецот за критериумите, формата и содржината на извештаите за оценување и начинот на утврдување на бодовите за редовните и вонредните оценувања на работата на јавните обвинители во согласност со чл. 35 до 50 од Законот за јавното обвинителство.
Член 2
Критериуми за оценување
1. Критериуми за оцена на работата на јавните обвинители се основите од чл.37 до 43 од Законот за јавното обвинителство:
- стручност и квалитет во одлуките, правните лекови и други писмена,
- ажурност и ефикасност,
- непристрасност и совесност,
- углед и етичност достојни за функцијата,
- соработка и почитување на странките и другите
вработени во обвинителството,
- способност и спремност за стручно усовршување
и стекнување нови знаења, организаторски способности.
2. Дополнителни критериуми за јавните обвинители
што раководат со или во обвинителствата се основите
од чл.44 и 48 од Законот за јавното обвинителство.
Член 3
Бодување
1. Максималниот износ по сите критериуми е 200
бодови.Позитивна е оцената ако јавниот обвинител добил најмалку 120, а негативна ако јавниот обвинител
добил помалку од 120 бодови.
2.Јавните обвинители што постапуваат по предмети
може да ги добијат за секој критериум (чл. 37 – 43 од
Законот за јавното обвинителство) следниве максимални бодови:
бодови
стручност и квалитет во одлуките, правните лекови и други писмена
ажурност и ефикасност,
непристрасност и совесност,
углед и етичност достојни за функцијата,
соработка и однос спрема странките и

48
48
24
24
24

другите вработени во обвинителството,
способност и спремност за стручно усовршување и стекнување нови знаења,
организаторски способности.
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20

3. Раководителите на јавните обвинителства, раководителите на одделенија во јавните обвинителства и
јавните обвинители за коишто најмалку 2/3 од нивниот
индивидуален обем на работа се состои од раководни
активности може да ги добијат следниве максимални
бодови за секој критериум:
стручност и квалитет во одлуките, правните лекови и други писмена
ажурност и ефикасност,
непристрасност и совесност,
углед и етичност достојни за функцијата,
соработка и однос спрема странките и
другите вработени во обвинителството,
способност и спремност за стручно
усовршување и стекнување нови знаења,
организаторски способности.

бодови
8
8
24
24
24
12
100

4. Согласно чл.36 став 8 од Законот за јавното обвинителство во постапката за оценување на јавен обвинител во основно јавно обвинителство, јавниот обвинител
на основното јавно обвинителство до вишиот јавен обвинител дава писмено образложено мислење врз основа на критериумите за оценување, утврдени со законот.
Член 4
Стручност и квалитет во одлуките
1. Во рамките на критериумот - стручност и квалитет во одлуките, правните лекови и други писмена (чл.
38 и 40 ст.1 од Законот за јавното обвинителство) во
однос на критериумите за почитување на законите и задолжителните писмени упатства се прегледуваат 48
предмети. Во рамките на редовното оценување се врши
оценување на шест предмети во секој од осумте периоди од шест месеци. До шест предмети можат да бидат
определени од јавниот обвинител, другите се утврдуваат по случаен избор. Во случај кога јавниот обвинител
не избере предмети, сите предмети се утврдуваат по
случаен избор. За вонредното оценување се избира истиот број предмети соодветно, земајќи го предвид релевантниот период за оценување.
2. Предметот може да биде од каков било основ и
постапка, без оглед на времетраењето на ангажманот
на јавниот обвинител, под услов ако активностите на
јавниот обвинител може да се увидат од предметот.
Особено се оценуваат истражните активности (што се
вршат непосредно и исклучиво од јавниот обвинител),
како што се испитувањето на сведоци и осомничени,
наредби за вештачење, предлози за притвор. Се оценува и надзорот и раководењето со активностите за кривичната истрага што ги вршат полицијата и другите истражни органи. Се оценуваат одлуките за отфрлање
кривични пријави, одлуките за барање брзи и ефикасни
постапки во соодветни предмети и обвинителните
акти. Се оценуваат и активностите за конфискација на

30 декември 2020

средства и заштита на сведоци и жртви, активностите
пред судот или анализата и користењето на правните
лекови.
3. Исто така, се оценуваат говорничката умешност
и вештина и способност за правно аргументирање и резонирање во постапките (чл.38 од Законот за јавното
обвинителство) и анализа на доказите пред надлежните
судови и во тековната работа по предметите на обвинителството. Фактите по овој критериум се утврдуваат
врз основа на записниците од избраните предмети и од
тековната работа во обвинителството и од јавниот обвинител на јавното обвинителство. Се даваат бодови
ако усните обраќања се фокусираат на релевантните
поенти и ако аргументацијата е добро структурирана,
логична и едноставна за разбирање.
4. Ако е избран некој предмет што не содржи доволно информации за оценување на јавниот обвинител,
тој се заменува со соодветен предмет.
5. Секој предмет носи по еден бод, ако може да се
утврдат критериумите од чл. 38 на Законот за јавното
обвинителство. Ако оценувањето на предметот покаже
недостатоци или лоши резултати во однос на критериумот, не се даваат бодови. Ако при оценувањето на
предметот се утврдат и извонредни елементи покрај
недостатоците, се дава половина бод.
6. Обвинителите што првенствено вршат раководни
функции се оценуваат, преку административните предмети што ги содржат одлуките или активностите на
јавниот обвинител. Се разгледува по еден предмет за
секој шестмесечен период или осум предмети во случај
на пократок период на оценување. Административните
одлуки носат еден бод, ако одлуката е во согласност со
формалните барања, прецизно ги цитира правните норми што претставуваат основ за носење на одлуката, ги
поврзува елементите од правната норма со конкретните факти на предметот, ги аргументира уверливо донесените заклучоци по анализата на фактичката состојба
и доказите, ги оценува презентираните аргументи, ги
зема предвид можните издвоени мислења и има јасно
разбирлива формулација и аргументација како за практичарите од областа на правото, така и за граѓаните.
7. Не се даваат бодови по овој критериум ако јавниот обвинител не бил овластен да дава изјави за медиумите или јавно да открива информации, но давал јавни
коментари за предмети или не ги чувал во тајност информациите што ги стекнал во текот на вршењето на
јавнообвинителската функција. Тоа се утврдува и од
конечните дисциплински одлуки или слични веродостојни докази како што се објавени изјави во медиумите.
Член 5
Ажурност и ефикасност
1. Во рамките на критериумот - ажурност и ефикасност (чл. 39 и 40 1) – почитување на роковите и првите
три алинеи од член 47 од Законот за јавното обвинителство) се испитуваат дополнителни 24 предмети. Во
рамките на редовното оценување се врши оценување
на три предмети во секој од осумте периоди од шест
месеци. До шест предмети можат да бидат наведени од
јавниот обвинител, другите се утврдуваат по случаен
избор од системот за управување со предметите. Ако
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јавниот обвинител не избере предмети, сите предмети
се утврдуваат по случаен избор. За вонредното оценување се избира истиот број предмети соодветно, земајќи го предвид релевантниот период на оценување.
2. Предметот може да биде од каков било основ и
од каква било постапка, без оглед на времетраењето на
ангажманот на јавниот обвинител, под услов ако активностите на јавниот обвинител може да се увидат во
предметот.
3. Обвинителите што првенствено вршат раководни
функции се оценуваат, исто така, преку административните предмети што ги содржат одлуките или активностите на јавниот обвинител. За нив се разгледува по
еден предмет за секој шестмесечен период, или, во случај на пократок период на оценување, се земаат предвид осум предмети.
4. Ако е избран некој предмет што не содржи доволно информации за оценување на јавниот обвинител,
тој се заменува со соодветен предмет.
5. Секој предмет носи по еден бод, ако може да се
утврдат критериумите од чл. 39 од Законот за јавното
обвинителство. Ако оценувањето на предметот покаже
недостатоци или лоши резултати во однос на критериумот, не се даваат бодови. Ако оценувањето на предметот покаже и извонредни елементи покрај недостатоците, се дава половина бод.
6. Не се даваат бодови по овој критериум ако јавниот обвинител, намерно или од свесна небрежност, не
почитувал законски рок што довело до затворска казна
или продолжување на затворската казна или притвор
на некое лице вон рокот.
7. Ефикасноста на јавниот обвинител што не е ангажиран повеќе од 80% на вршење раководни задачи се
проценува и според квантитативните критериуми наведени во првите три алинеи на член 47 од Законот за
јавното обвинителство. Ако јавниот обвинител извршил 100% од ориентационата норма за работа утврдена од Советот на јавните обвинители и нема заостанати нерешени предмети или има само заостанати
нерешени предмети од оправдани причини, оцената за
ефикасноста е 24 бодови. За секој процент под 100%
оцената се намалува за по еден бод. Завршениот обем
на работа под 77% не се бодува. Обемот на работа се
оценува земајќи ги предвид:
- Бројот на работните денови годишно или да се земе податок дека 220 денови се работни,
- бројот на работни часови на ден,
- просечното потребно работно време за решавање
на предмет од определен вид (на пр., кражба) во конкретно обвинителство (на пр., основно јавно обвинителство) за конкретна задача (на пр., од истрага до подигнување обвинителен акт) или други јавнообвинителски одлуки,
- бројот на различни видови предмети што се решаваат на годишно ниво од страна на јавниот обвинител.
Член 6
Непристрасност, углед и етичност
1. Во рамките на критериумот - непристрасност
(чл.40 ст.2 од Законот за јавното обвинителство), се доделуваат максимум 24 бодови и во рамките на критериумот за углед и етичност (чл.41 од Законот за јавното
обвинителство) може да се доделат дополнителни мак-
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симални 24 бодови. За секој месец во рамките на четири годишниот период на оценување (48 месеци) секој
критериум носи 0,5 бодови (максимум 2 пати по 24 бодови) ако во испитаните предмети и во професионалното досие на јавниот обвинител нема податоци или
индиции, дека биле намерно или поради небрежност
доведени во прашање непристрасноста или угледот.
2. Во случај на вонредно оценување, бодувањето на месечно ниво се приспособува кон периодот на оценување.
3. Не се доделуваат воопшто бодови за целиот критериум за непристрасност, углед и етичност ако во периодот на оценување Етничкиот совет утврдил повреда
на Етичкиот кодекс на јавните обвинители на Република Северна Македонија. Критериумот се оценува и според конечните дисциплински одлуки или други веродостојни докази.
Член 7
Соработка
1. Критериумот - соработка и однос спрема странките и другите вработени во обвинителството (чл.42 од
Законот за јавното обвинителство) се оценува според
предметите што се испитуваат за другите критериуми и
користејќи ги основите од чл.45 од Законот за јавното
обвинителство.
2. За секој месец во рамките на четири годишниот
период на оценување (48 месеци) секој критериум носи
0,5 бодови (максимум 2 по 24 бодови) ако во испитаните предмети и во професионалното досие на јавниот
обвинител намерно или поради небрежност нема податоци или индиции, дека биле доведени во прашање
непристрасноста или угледот.
3.Во случај на вонредно оценување, бодувањето на
месечно ниво се приспособува кон периодот на оценување.
Член 8
Стручно усовршување
1. Критериумот-способност и спремност за стручно
усовршување и стекнување нови знаења (чл.43 од Законот за јавното обвинителство) се оценува според деновите на активно учество во обуки и други активности
за стручно усовршување и стекнување знаења.
2. Максималниот број на бодови по овој критериум
е 12 и тој не може да се надмине дури и во случај кога
биле спроведени повеќе активности за обука, со исклучок на основот од член 11.
3. За поминат ден на обука во својство на учесник,
во активност што е организирана од Академијата за судии и јавни обвинители или Здружението на јавните
обвинители се доделуваат 0,2 бодови, а секој ден во
својство на едукатор или предавач по 0,5 бодови.
4. Цел ден учество на обука на семинар што е организиран од други институции и секој научен труд и
другите активности за стручно усовршување носат 0,1
бодови по активности или по научен труд.
5. Активностите во својство на ментор во професионална организација, во својство на активен член на
меѓународна работна група, лице за контакт за проекти
на ЕУ и слични тековни активности носат по 0,1 бодови по месец во периодот во којшто јавниот обвинител
бил активно ангажиран.

6. Потврдите за познавање на англиски, германски
или француски јазик, во согласност со Заедничката европска референтна рамка за јазици носат 10 бодови.
Тие може да се добијат за секое ниво и јазик само еднаш во текот на четири години.
Член 9
Организациски способности
1. Критериумот - организациски способности (чл.44
од Законот за јавното обвинителство) се оценува за сите јавни обвинители дури и ако тие немаат задачи за
раководење со институцијата.
2. Максималниот број на бодови по овој критериум
е 20 и тие не може да се надминат дури и ако биле
спроведувани повеќе активности, со исклучок на случајот од чл. 11.
3. Секој изготвен и образложен предлог што содржи и анализа на финансиските импликации од страна
на јавниот обвинител за спроведување на подобрувања
во работењето, независно дали станува збор за сопствената функција или за севкупното работење на јавното
обвинителство, носи 5 бодови. Предлозите може да се
однесуваат на повеќе видови раководни теми, како што
е раководење, соработка со другите институции, работен процес, законодавни измени и слично.
4. Суштинските кратки предлози во писмена форма,
до една страница, добиваат еден бод. Тие може да бидат информации за недостатоци на веб страната, предлози за подобрување на условите во работните простории или состојбата во однос на стручната служба, јавноста или организацијата на работата.
5. Изразената спремност за поддршка на раководителот на одделението или на јавното обвинителство и
преземање, дури и неформално, на некоја конкретна задача поврзана со организацијата, администрацијата или
раководењето, носи еден бод.
6. Секоја активност за подобрување на односот со
вработените во обвинителството или надворешните засегнати страни, ако тоа бара дополнителна посветеност
на јавниот обвинител и вложување определени напори
и е надвор од секојдневниот обем на работа носи еден
бод. Тие активности може да бидат учество во градење
на тим, помош на колегите за професионални прашања,
организација на конференции или јавни настани или
информирање на јавноста, меѓународна соработка,
учество во научни проекти на универзитети со врска со
дејноста на обвинителството.
Член 10
Сумирање на математичките резултати
1. Математичкиот резултат од бодирањето во членовите 4, 5, 8 и 9 може да се измени за најмногу 10%
(повеќе или помалку) за секој критериум, ако, преку
непосреден разговор со јавниот обвинител или од увидот во претставки, поплаки или пофалби за работата
во професионалното досие на јавниот обвинител во
согласност со чл.45 од Законот за јавното обвинителство и други информации даваат пореална севкупна
оцена за критериумот, отколку утврдената од анализата што се заснова врз прегледот на избраните предмети
и информации.
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2. Сумирањето го зема предвид и нивото на техничка, правна, административна и стручна помош што
му била обезбедена на оценуваниот јавен обвинител.
Намалената поддршка, што е послаба отколку кај другите обвинители кои постапувале по слични предмети
се надоместува со зголемување на бодовите.
3. Сумирањето на математичките резултати од
претходните два става се образложува во писмена
форма.
Член 11
Организациски способности за јавни обвинители на
раководни функции
1. Јавните обвинители што се на раководни функции (чл.3 ст.3) се оценуваат по критериумот - Организациски способности во согласност со членовите 44
и 48 од Законот за јавното обвинителство.
2. За активностите од чл.9 се даваат 20 бодови ако
тие се упатени до вработените во обвинителството, до
Јавниот обвинител на Република Северна Македонија
или до професионална организација на јавните обвинители.
3. Организациски способности се вештините за раководење со обвинителството или со одделението и тие
се оценуваат според резултатите од спроведувањето на
годишната програма за работа (20 бодови, чл.12), спроведувањето на упатствата од раководителите (20 бодови, чл.13) и со преглед на системот за управување со
предметите, вклучувајќи го надзорот и справувањето
со заостанатите нерешени предмети и временските рокови (20 бодови, чл.14).
4. Способноста за градење на угледот и авторитетот
на јавното обвинителство ги вклучува градењето односи за успешно и ефикасно извршување и подобрување
на работата на обвинителството или одделението и целосна транспарентност. Способноста за воспоставување и одржување коректни и солидни односи ја вклучува соработката со медиумите со другите државни институции, професионални здруженија, европски институции или приватни друштва со кои соработува јавното
обвинителство. Максималниот број на бодови е 20
(чл.15).
Член 12
Реализирање на програмата за работа
1. Основа за оценувањето се програмата за работа и
нејзиниот акциски план што раководителот на одделението или на јавното обвинителство ги изготвил на почетокот на календарската година за секоја година од
периодот на оценување. Се оценуваат единствено оние
цели што може да се проценат преку транспарентни и
објективни критериуми. Реализирањето на програма за
работа се оценува преку наведување на петте предложени активности со највисок приоритет што треба да
се спроведат во текот на периодот на оценување. Ако
програмата за работа или акцискиот план не содржат
приоритети, се оценуваат првите пет цели што се набројани во највисокото или најсоодветното ниво на систематизација на програмата за работа или, ако нема
такво набројување, петте цели што се спомнуваат први.
2. Ако за реализацијата на некоја цел се потребни
финансиски средства кои раководителот на одделението или на јавното обвинителство ги побарал , меѓутоа

Бр. 314 - Стр. 71

тие не се обезбедени, финансиските средства што недостасуваат се сметаат за околност поради која раководителот на одделението или на јавното обвинителство
не можел да постапува.
3. Основите за оценка на степенот на реализирање
на дејствијата од програмата за работа се објаснувањата на раководителот на одделението или на јавното обвинителство за оствареното и за пречките што го спречиле да постапува, годишниот извештај за работењето
и други извештаи.
4. Петте активности во секоја календарска година
што водат кон целосна, навремена и одржлива реализација на активноста добиваат по 2 бодови. Се дава еден
бод ако реализирањето започнало, но е одложено или
само делумно ги постигнало резултатите, или ако сѐ
уште не е одржливо.
Член 13
Примена на упатствата за раководење
1. Упатства за раководење се законите, Правилникот за внатрешното работење на јавното обвинителство
и други подзаконски акти, правилници и упатства. Релевантна е верзијата што е во сила во времето кога јавниот обвинител постапувал или требало да постапува.
Основа за оценувањето се извештаите за редовните и
вонредните контроли на Јавниот обвинител на Република Северна Македонија, Советот на јавните обвинители и околноститe што се утврдени во професионалното досие.
2. Стандардот за оценување предвидува дека не се
пријавуваат какви било недоследности во однос на
примената на правилата за раководење со исклучок на
одредбите во врска со системот за управување со предмети што се разгледуваат во чл.13.
3. Се доделуваат 20 бодови ако нема недоследности
во сите извештаи во годините за периодот во кој се
врши оценувањето. Се доделуваат 10 бодови ако се
пријавени недоследности во текот на целиот период на
оценување и тие биле надминати во согласност со
препораките и во роковите утврдени во извештаите. Не
се доделуваат бодови ако извештаите покажуваат дека
јавниот обвинител воопшто не ги почитува правилата
за постапките и упатствата, не ги исправил пријавените
недостатоци од определен обем и важност во утврдениот рок или во случај на тешка повреда што ја загрозува довербата на јавноста.
Член 14
Функционирање на системот за управување со
предмети
1. Релевантни се податоците на системот за управување со предмети што биле достапни и во функција во
времето кога јавниот обвинител постапувал или требало да постапува. Основа за оценување се извештаите за
редовните и вонредните контроли на Јавниот обвинител на Република Северна Македонија и Советот на
јавните обвинители и околностите што се утврдени во
професионалното досие.
2. Стандардот за оценување предвидува доследно
функционирање на системот за управување со предмети и неговото користење особено за обезбедување на
ефективно и ефикасно работење и за спречување на појавата на заостанати нерешени предмети.
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3. Се доделуваат 20 бодови ако нема недоследности
во извештаите, нема заостанати нерешени предмети
подолг временски период или ако врз заостанатите нерешени предмети не можело да се влијае без оглед на
преземените активности. Се доделуваат 10 бодови ако
се пријавени недоследности кои се надминати во согласност со препораките и во роковите утврдени во извештаите. Не се доделуваат бодови ако од извештаите
се утврдува дека јавниот обвинител воопшто не го користи системот за управување со предмети, ги заобиколува или загрозува функциите или не ги надминал недоследностите во согласност со извештаите, или не ги
отстранил во утврдените рокови, ако процентот на решавање на новите предмети во обвинителството или
одделението неоправдано е под 60% од ефективноста
на споредливи обвинителства под слични околности.
Член 15
Углед, односи со јавноста и транспарентност
1. Угледот и професионалноста на јавното обвинителство, одржувањето на коректни односи и транспарентноста се оценуваат преку алатките што се утврдени во чл.48 од Законот за јавното обвинителство и преку анализа на веб страната, социјалните медиуми и
другите јавни информации што и се достапни на пошироката јавност.
2. Секој позитивен и образложен научен труд или
објава во медиумите со значаен квалитет за угледот и
професионалноста носи 2 бодови. Секој состанок, конференција, соработка, конференција за медиумите или
слична активност со институциите наведени во чл.10
ст.4 носат 2 бодови, а ако има повеќе од 20 учесници
или ако учествуваат и претставници од странство, 5 бодови. Овие активности може да носат максимален број
од 15 бодови.
3. Организациските вештини, добрите односи и
транспарентноста се оценуваат според квалитетот на
релевантните информации за јавноста на професионален и кориснички ориентиран начин на интернет, обезбедувањето целосна транспарентност за јавното обвинителство или одделението и неговото работење, придонесувањето кон довербата на јавноста и точно и навременото информирање на медиумите. Се доделуваат
најмногу 5 бодови ако јавното обвинителство навремено доставува информации од интерес за јавноста на
службата за односи со јавноста на Јавното обвинителство.
Член 16
Обрасци
1. Составен дел на овој Правилник се обрасците за:
- Образец 1 за шестмесечен извештај за оценување
на јавните обвинители,
- Образец 2 за шестмесечен извештај за оценување
на раководителите,
- Образец 3 за годишен извештај за оценување на
јавните обвинители,
- Образец 4 за годишен извештај за оценување на
раководителите,
- Образец 5 за оценување на четиригодишен период
на јавни обвинители.

- Образец 6 за оценување на четиригодишен период
на раководители.
2. Начинот на бодирање во обрасците за оценување
на шестмесечните и годишните извештаи се врши по
истите критериуми и соодветниот број на бодови.
Член 17
Преоднa одредбa
1. Ако оценувањето на јавен обвинител и раководител е започнато и не завршено до 31.1.2021 година,
вонредното оценување ќе се изврши согласно чл.49 од
Законот за јавното обвинителство врз основа на шестмесечен извештај.
2. Секое вонредно оценување согласно чл.49 од Законот за јавното обвинителство ќе се изврши врз основа на шестмесечен извештај доколку Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија , не
одлучи поинаку.
3. Позитивна е оценката на шестмесечниот извештај ако јавниот обвинител остварил 60%, односно 15 од
вкупно предвидените 25 бодови.
4. Периодот на редовно оценување започнува од
1.1.2021 година и ќе трае до 31.12.2024 година, по што
отпочнуваат следните четиригодишни периоди на оценување.
5. Се додека обемот на работа не се дефинира прецизно, ќе се смета дека 100% од обемот на работа е еднаков на просечниот обем на работа на јавните обвинителства од иста стварна и месна надлежност или решавањето на предмети од или над ориенатационата
норма. Ако не е достапна објективна оцена јавниот обвинител добива до 24 бодови, под услов заостанатите
нерешени предмети да се поради оправдани причини.
Кога се оценува обемот на работа се зема предвид бројот и сложеноста на предметите по кои постапувал јавниот обвинител во периодот за кој е оценуван.
6. Кога по некои критериуми (на пример: стручно
усовршување) јавниот обвинител за период од шест
месеци или една година остварил повеќе од 25 или 50
бодови, на крајот на четиригодишното редовно оценување тие бодови се засметуваат само еднаш.
Член 18
Завршна одредба
1. Со денот на влегување во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за утврдување
на начинот на оцена на работата на јавните обвинители
од 25.9.2008 година.
2. Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник
на Република Северна Македонија“. Правилникот се
објавува и на веб-страницата на Јавното обвинителството.
А. бр. 02-848/1
24 декември 2020 година
Скопје

Јавен обвинител
на Република Северна Македонија
Љубомир Јовески, с.р.
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АД МЕПСО
4319.
Врз основа на член 383, став (1), точка 2) и член 483
став (1) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,
195/18 и 239/18), Министерството за транспорт и
врски, во својство на Собрание на акционери на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на
електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна сопственост, Скопје), на
Годишното Собрание на акционери одржано на ден
28.12.2020 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа Одлука се распределуваат средствата остварени како добивка на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје за 2019 година, и тоа:
- Добивка пред оданочување 480.113.909,00 денари
- Данок од добивка
34.339.088,00 денари
- Добивка по оданочување
445.774.821,00 денари
на следниов начин:
- Задолжителна општа резерва 5% од нето добивката
22.288.741,00 денари
- Нераспоредена добивка наменета за Инвестиции
423.486.080,00 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8765/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4320.
Врз основа на член 383, став (1) точка 8 и член 479
став (2) од Закон за трговски друштва (Службен Весник бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,
195/18 и 239/18) Министерство за транспорт и врски во
својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО Скопје во
државна сопственост) на седницата на Годишното собрание на акционери одржано на ден 28.12.2020 година
донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
Член 1
Со оваа Одлука за овластен ревизор за економско
финансиска ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2020 година на АД МЕПСО во државна сопственост Скопје се избира Друштвото за ревизија и бизнис А&БА ГРОУП ДООЕЛ Скопје,
врз основа на спроведена постапка за јавна набавка,
согласно Предлог Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-6193/1 од 29.10.2020 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“.
Бр. 02-8766/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4321.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 09.10.2019 година до
31.12.2019 година, и тоа: Гоце Талевски - член на
Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8767/1
28 декември 2020 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Благој Бочварски, с.р.
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4322.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 година до
31.12.2019 година, и тоа: Билен Саљији - член на Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8768/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4323.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за

Бр. 314 - Стр. 101

пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 година до
26.07.2019 година, и тоа: Магдалена Чижбаноска-Вангелов - член на Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8769/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4324.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 09.10.2019 година до
31.12.2019 година, и тоа: Кираца Накова - член на
Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8770/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4325.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 26.07.2019 година до
31.12.2019 година, и тоа: Љупчо Зиков - член на Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8771/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4326.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 година до
26.07.2019 година, и тоа: Томи Божиновски - член на
Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8772/1
28 декември 2020 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Благој Бочварски, с.р.

4327.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 26.07.2019 година до
31.12.2019 година, и тоа: Ева Шуклева - Претседател
на Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8773/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4328.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
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пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 година до
31.12.2019 година, и тоа: Сашо Стефановски - член на
Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8774/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4329.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 година до
31.12.2019 година, и тоа: Борко Алексовски - член на
Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8775/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4330.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 година до
26.7.2019 година, и тоа: Ненад Крстевски - член на
Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8776/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4331.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 година до
26.09.2019 година, и тоа: Симон Шутиноски - член на
Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8777/1
28 декември 2020 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Благој Бочварски, с.р.
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4332.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 до
26.07.2019 година и тоа: Николче Ацевски –Член на
Надзорен одбор.
Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 26.07.2019 до
31.12.2019 година и тоа: Николче Ацевски –Претседател на Надзорен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02-8778/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4333.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и
64/18,120/18,195/18 и 239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот
на електропреносниот систем на Република Северна
Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот
систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД
МЕПСО во државна сопственост, Скопје), на седницата одржана на 28.12.2020 година, донесе

30 декември 2020

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 година до
26.07.2019 година, и тоа: Сашо Василевски - претседател на Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8779/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4334.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 до
31.12.2019 година и тоа: Даме Коруноски – Член на
Надзорен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8780/1
28 декември 2020 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Благој Бочварски, с.р.

30 декември 2020

4335.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Надзорниот
одбор на Операторот на електропреносниот систем на
Република Северна Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и управување со
електроенергетскиот систем, во државна сопственост
Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 до
31.12.2019 година и тоа: Дарко Тасев –Член на Надзорен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8781/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4336.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
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пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 до
31.12.2019 година и тоа: Мусли Муслиу-Член на Надзорен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8782/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4337.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 до
31.12.2019 година и тоа: Назиф Буши –Член на Надзорен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8783/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4338.
Врз основа на член 383, став (1), точка 2) и член 506
од Законот за трговски друштва (Службен весник бр.
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12,
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14,
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија, во својство на Собрание
на акционери на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на Годишното Собрание на акционери, одржано на ден 28.12.2020 година, ја донесе
следната

Стр. 106 - Бр. 314

30 декември 2020

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА,
АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА

троенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 до
31.12.2019 година и тоа: Снежана Чундева-ПетровскаЧлен на Надзорен одбор.

Член 1
Со оваа одлука се одобрува Консолидираната годишна сметка на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје за 2019 година, усвоена од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука
УО бр.2234/1 од 16.03.2020 година.

Бр. 02-8785/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4340.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8784/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4339.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на седницата одржана на
28.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со елек-

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2019 година, за периодот од 01.01.2019 до
26.7.2019 година и тоа: Ева Шуклева – Претседател на
Надзорен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8786/1
28 декември 2020 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Благој Бочварски, с.р.

30 декември 2020

4341.
Врз основа на член 383, став (1), точка 2) и член 506
од Законот за трговски друштва (Службен весник бр.
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12,
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14,
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија, во својство на Собрание
на акционери на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на Годишното Собрание на акционери, одржано на ден 28.12.2020 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИОТ
ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ
СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Консолидираниот Годишен финансиски извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Репубика Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на
електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2019
година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр. бр.2234/2 од 16.3.2020
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8787/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4342.
Врз основа на член 383, став (1), точка 2) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на акционери на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем,
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО
во државна сопственост, Скопје), на Годишното Собрание на акционери одржано на ден 28.12.2020 година, ја
донесе следната

Бр. 314 - Стр. 107

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ
СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на
Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје за
2019 година, усвоена од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр.02-1662/4 од
28.2.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8788/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4343.
Врз основа на член 383, став (1), точка 2) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија, во својство на Собрание
на акционери на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на Годишното Собрание на акционери, одржано на ден 28.12.2020 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансискиот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем,
во државна сопственост Скопје за 2019 година, усвоен
од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со
Одлука УО бр. 02-1662/3 од 28.2.2020 година.

Стр. 108 - Бр. 314

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8789/1
Министер
28 декември 2020 година
за транспорт и врски,
Скопје
Благој Бочварски, с.р.
__________
4344.
Врз основа на член 383, став (1), точка 2) од Законот за трговски друштва (Службен весник бр. 28/04,
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18,120/18,195/18 и
239/18), Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија, во својство на Собрание
на акционери на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО во државна
сопственост, Скопје), на Годишното Собрание на акционери, одржано на ден 28.12.2020 година, ја донесе
следната

30 декември 2020

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА,
АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за
работењето на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2019 година, усвоен од Управниот
одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр.
02-1662/7 од 28.2.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-8790/1
28 декември 2020 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Благој Бочварски, с.р.
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