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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2809. 

Указ бр. 20 
20 септември 2011 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА  
 
претседателот на Македонската кошаркарска  феде-

рација  
 
ДАНИЕЛ ДИМЕВСКИ 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за постигнатите врвни резултати во кошарката на 

меѓународен план, со што даде исклучителен придонес 
за развој и популаризација на овој спорт во земјата и 
афирмација на Република Македонија во светот.  
                            
       Бр. 10-1684                                  Претседател 
20 септември 2011 година     на Република Македонија,            

    Скопје                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2810. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на  31.08.2011 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА СО 
РЕФ.БР.11 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА ВО-
ДОТЕКОТ НА ТРЕСЕНОЧКА РЕКА, ОПШТИНА  

МАВРОВО И РОСТУШЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на Мала хидроелектрана со реф.бр.11 со 
пропратни објекти на водотекот на Тресеночка река, 
општина Маврово и Ростуше, на земјоделско земјиште 
со следните параметри:  

 
Преглед на КП со катастарските индикации 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
     Бр. 51-4489/1                       Заменик на претседателот      
31 август 2011 година               на Владата на Република 

   Скопје                            Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2811. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земји-

ште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/2007 и 18/2011), Владата на  Република Македонија, на 
седницата одржана  на 31.8.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА  ТРАЈНА  ПРЕ-
НАМЕНА  НА  ЗЕМЈОДЕЛСКО   ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНИЦА ЗА СНАБДУВАЊЕ 
СО ТЕЧНИ ГОРИВА И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС, СО 
ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ ВO ОПШТИНА САРАЈ 

 
Член 1 

Со  оваа  одлука  се дава согласност  за трајна  прена-
мена  на  земјоделско во градежно земјиште за донесува-
ње на Државна урбанистичка планска  документација, за 
изградба станица за снабдување со течни горива и течен 
нафтен гас со пропратни објекти во општина Сарај. 

Земјоделското земјиште, за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски и 
описни индикации, според прегледот што следи: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-4490/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје                            Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2812. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско зем-
јиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/2007 и 18/2011), Владата на  Република Македонија, 
на седницата одржана  на 31.8.2011 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА “БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА 
И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ 
Р201, М.В. КШАНСКО ПОЛЕ“, КО ПAВЛЕШЕНЦИ  

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена 
на земјоделско во градежно земјиште за донесување на 
Државна урбанистичка планска документација за изградба 
на “Бензиска пумпна станица и услужен центар на 
Регионален пат Р201, во КО Павлешенци општина Свети 
Николе, на локација содржана во следната табела:  

 
 
 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
       Бр. 51-4492/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје                            Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2813. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско зем-

јиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/2007 и 18/2011), Владата на  Република Македонија, 
на седницата одржана  на 31.8.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ МЕРА, КО ГРАДЕЦ, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на општина Ва-
ландово за трајна пренамена на земјоделско во градеж-
но земјиште за донесување на Урбанистички план вон 
населено место, за изградба на магацин за откуп на 
земјоделски производи и ладилник за складирање и 
одржување на откупената стока на мв. Мера, КО Гра-
дец, општина Валандово со вкупна површина од 2ха 
16ари 66м2.  

Преглед на КП со катастарските индикации 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
      Бр. 51-4493/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје                  Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 
2814. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 

                                                                                                                    
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА КО КОНЧЕ,ОПШТИНА КОНЧЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во  градежно земјиште за донесу-
вање на Локална урбанистичка планска документација 
за изградба на радио релејна мрежа за сопствени потре-
би на ЕВН Македонија АД, на земјоделското земјиште 
во КО Конче, општина Конче дадено во прегледот: 

 
 
 
 
 

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

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

 
      Бр. 51-4499/1                    Заменик на претседателот 
31 август 2011 година           на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2815. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 31.8.2011 година, донесе 

                                                                                                            
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА 
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВ-
НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТ-
РАНА СО РЕФ.БР.179 “КРИВА РЕКА“, НА ВОД-
ОТЕЦИТЕ НА КРИВА РЕКА И ТОРАНИЧКА РЕ-
КА, КО КОСТУР, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА   

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на Мала хидроелектрана со реф. бр. 179 
„Крива река“, на водотеците на Крива река и Торанич-
ка река, КО Костур, општина Крива Паланка, на земјо-
делско земјиште со следните параметри:  

- КП бр. 1331/2, м.в. „Крива Река“, култура паси-
ште, класа 3, во површина од 808м2, КО Костур, во 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-4500/1                       Заменик на претседателот 

31 август 2011 година             на Владата на Република 
Скопје                                            Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2816. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИ-
ЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН 
ПАТ М1, М.В.СЛАНЕЦ, КО ПРЖДЕВО, ОПШТИНА  

ДЕМИР КАПИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на Бензиска пумпна станица и услужен 
центар на магистрален пат М1, м.в.Сланец, КО Пржде-
во, општина Демир Капија, на следната локација прет-
ставена во табелата: 

 
 
 
 

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

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

 
      Бр. 51-4503/1                     Заменик на претседателот 
31 август 2011 година              на Владата на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2817. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 

                                                                                                                  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС Г2, 
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА ВО КО  

НЕГОТИНО ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Локална урбанистичка планска документација 
за изградба на стопански комплекс Г2, лесна и незага-
дувачка индустрија во КО Неготина општина Неготи-
но, на земјоделско земјиште со следните параметри:  

- КПбр.4000/2, м.в.Бел Камен, култура нива, класа 3, 
во КО Неготино, општина Неготино во површина од 
30ари00м2, во сопственост на ДПТУ ЕММА ТМ ДООЕЛ. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-4504/1                      Заменик на претседателот 

31 август 2011 година              на Владата на Република 
Скопје                                             Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2818. 

Врз основа на член 49  од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО 
НАМЕНА Г-2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИН-
ДУСТРИЈА , НА КП БР. 122, М.В. СИРУЛСКА РЕКА,  

КО ВАПИЛА , ОПШТИНА ОХРИД  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на општина 
Охрид  за трајна пренамена на земјоделско во градеж-
но земјиште за донесување на Локална урбанистичка 
планска документација за изградба на стопански комп-
лекс со намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија 
на КП бр.122, м.в. Сирулска Река, КО Вапила, општина 
Охрид во вкупна површина од 2000м2. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава трајна прена-
мена ги има следните катастарски индикации: 

КП бр.122 м.в.Сирулска Река, катастарска  култура ни-
ва, катастарска класа 6,  катастарска општина Вапила, со 
вкупна површина од 2000м2, во приватна сопственост. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 51-4506/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

    Скопје                              Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2819. 
Врз основа на член 49  од Законот за земјоделско 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе  

   
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-
НА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТА-
НИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРА-
ЛЕН ПАТ М1“,  М.В. „ВЕНУЛЕ“, КО ГРНЧИШТЕ,  

ОПШТИНА ГРАДСКО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за  изградба 
на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на ма-
гистрален  пат М1“,м.в. „Венуле“,  КО Грнчиште и КО 
Згрополци, општина Градско . 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава трајна прена-
мена е со вкупна површина од 2.5302м2,со следните 
катастарски индикации:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр. 51-4507/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје                   Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2820. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско зем-
јиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31.08. 2011 година, донесе  

                                                                                                     
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ  ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМП-
НА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА РЕГИО-
НАЛЕН  ПАТ Р 526“, М.В. КОРИЈА, КО ЧАЛОШЕВО  

И КО ВЕЛЕС, ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност  за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за  изградба 
на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на ре-
гионален  пат Р 526“ м.в. Корија, КО Чалошево и КО 
Велес, општина Велес . 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава трајна прена-
мена ги има следните катастарски индикации: 

Дел од КП бр.478/1, по ИЛ бр.38, м.в. Корија, катастар-
ска култура пасиште, катастарска класа 4, Катастарска 
општина Чалошево, општина Велес со вкупна површина од 
4 ха 76 ари  33 м2, во државна сопственост. 
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Член 3 
Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
       Бр. 51-4508/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје                          Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2821. 

Врз основа на член 49  од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-
НА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТА-
НИЦА И УСЛУЖЕН  ЦЕНТАР  НА  МАГИСТРАЛЕН 

ПАТ М5“,  КО ВЕТЕРСКО, ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за  изградба 
на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на ма-
гистрален  пат М5“  КО  Ветерско, општина Велес.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава трајна прена-
мена ги има следните катастарски индикации: 

КП бр.487, по ИЛ 63, м.в. Рамниште, катастарска кул-
тура пасиште, катастарска класа 4, КО  Ветерско, општи-
на Велес со вкупна површина од 4 ха 28 ари  40 м2.  

Член 3 
Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр. 51-4509/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје                Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2822. 

Врз основа на член 49  од Законот за земјоделско зем-
јиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31.8. 2011 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-
НА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИ-
ЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН  
ПАТ М1“, М.В. „ЧУКУР БАЛАР“,  КО КАРАСЛАРИ,  

ОПШТИНА ВЕЛЕС  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Министерство 
за транспорт и врски за трајна пренамена на земјодел-
ско во градежно земјиште за  изградба на „Бензинска 
пумпна станица и услужен центар на магистрален  пат 
М1“,м.в. „Чукур Балар“,КО Караслари, општина Велес 
со вкупна површина од 7.084м2, според прегледот:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
       Бр. 51-4510/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје         Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2823. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за земјоделско земјиште  („Службен весник на  
Република Македонија“ бр.135/07 и 18/11), Владата на  
Република  Македонија, на седницата одржана  на 
31.8.2011 година, донесе  

                                                      
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  ЗА  ТРАЈНА  ПРЕ-
НАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗГРАДБА РАДИОРЕЛЕЈНА МРЕЖА 
ЦДХ И ПДХ, ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА  НА ЕВН  

МАКЕДОНИЈА, ВО ОПШТИНА КРАТОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава  согласност  на ДПТУ Брако 

( ЕВН Македонија ) за  трајна  пренамена  земјоделско  
во  градежно земјиште, за изградба радиорелејна мрежа 
ЦДХ и ПДХ, за интерна употреба  на ЕВН Македонија, 
во општина Кратово.                                                                                                                    

Член  2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена е дел од   КП бр. 2007, со големина 
е 2ар 40м2 , и ги има следните катастарски индикации: 

 
- Имотен Лист бр.                 311  
- Сопственост                       Р.Македонија  
- Катастарска општина      Прикaвци 
- Место викано                     Лешка 
- Катастарска парцела бр.   2007            
- Катастарска култура           пасиште 
- Катастарска класа               седма  
 

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

њето во  “Службен весник на Република Македонија”. 
 

       Бр. 51-4511/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје                           Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2824. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31.08.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА 
ТЕЛЕФОНИЈА КМН 2077 КРАТОВО, КО ШЛЕГОВО 

ОПШТИНА КРАТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на општина Крато-

во за трајна пренамена на земјоделско во градежно земји-
ште за донесување на Урбанистички план вон населено 
место, за изградба на базна станица за мобилна телефони-
ја КМН 2077 Кратово, КО Шлегово општина Кратово на 
КП бр. 296/2 м.в Градиште, ИЛ бр.558, КО Шлегово 
општина Кратово со вкупна површина од 132м2 
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Преглед на КП со катастарските индикации 
 
 
 

 
 
 

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

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

 
       Бр. 51-4512/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје             Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2825. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 

                                                                                                                  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА ЗА ЛОКАЛИТЕТ ЌОСЕЏИК, КО КУМАРИНО,  

ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Општина Ве-

лес за трајна пренамена на земјоделско во градежно 
земјиште за донесување на Локална урбанистичка 
планска документација, за  изградба на Стопански 
комплекс краварска фарма, м.в Ќосеџик, КО Кумарино, 
Општина Велес. 

Земјиштето влезено во урбанистичкиот опфат, за 
кое се бара согласност за трајна  пренамена сe наоѓа во 
КО Кумарино м.в. Ќосеџик со вкупна површина од 1ха 
46ари 05м2 дадено во прегледот со катастарски инди-
кации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.51-4513/1                      Заменик на претседателот 

31 август 2011 година              на Владата на Република 
Скопје                                             Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2826. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА 
СО ПРАТЕЧКИ ОБЈЕКТИ И СТАНИЦА ЗА ТНГ 
НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ ГОСТИВАР – ТЕТОВО,  

КО ПИРОК ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на Бензинска пумпна станица со пратечки 
објекти и станица за ТНГ на магистрален пат Гостивар 
– Тетово, КО Пирок општина Боговиње, на земјодел-
ско земјиште со следните параметри:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.51-4514/1                      Заменик на претседателот 

31 август 2011 година              на Владата на Република 
Скопје                                             Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2827. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 31.8.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА  НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА  РАДИО РЕЛЕЈНА СДХ И ПДХ 
МРЕЖА ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ НА ЕВН МА-
КЕДОНИЈА КО ДРЕВЕНИК ОПШТИНА БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на радио релејна СДХ и ПДХ мрежа за сопс-
твени потреби на ЕВН Македонија КО Древеник, оп-
штина Македонија на земјоделско земјиште со следни-
те параметри:  
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Преглед на КП со катастарските индикации 
 
 
 
 
 

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

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

 
       Бр. 51-4515/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје                 Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2828. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 31.8.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА “БЕНЗИСКА ПУМПНА СТА-
НИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРА-
ЛЕН ПАТ М5, М.В.ВЕРЕЧ И ЧУКА“, КО ВЕСЕЛ-
ЧАНИ И КО ТОПОЛЧАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на “Бензиска пумпна станица и услужен 
центар на Магистрален пат М5, м.в.Вереч и Чука“, КО 
Веселчани и КО Тополчани во вкупна површина од 
2ха45ари42м2, општина Прилеп.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации, според прегледот: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 51-4516/1                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје        Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2829. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 

земјиште („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА СО РЕФ. БР. 327 
СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА КРИВА РЕКА, М.В. 
СРЕДНО ВО КО ПЕХЧЕВО, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Мала хидроелектрана со реф.бр.327, со 
пропратни објекти на Крива Река, кај м.в.Средно во КО 
Пехчево, општина Пехчево,  на земјоделско земјиште 
со следните параметри:  

 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 51-4521/1                     Заменик на претседателот      
31 август 2011 година               на Владата на Република 

   Скопје        Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2830. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.1 35/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 

                                                                                       
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА КО ГРАДЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на општина Вини-

ца за трајна пренамена на земјоделско во градежно земји-
ште за донесување на Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на мала хидроелектрична 
централа 350 Градечка река, на делови од КП бр.9, 57, 59 
и 60, односно новоформирани КП бр.9/2, 57/1, 59/2, 59/3 и 
60/3 за КО Градец општина Виница со површина од 
15ари 95м2 како што е во следниот преглед: 
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

    Бр. 51-4522/1                                         Заменик на претседателот     
31 август 2011 година                                                          на Владата на Република 

   Скопје                                     Македонија,  
                                                                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 
2831. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА   ДОНЕСУВАЊЕ  НА  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ЛОКАЛИТЕТ 

ШАТОРОВ КАМЕН, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на општина Прилеп за трајна пренамена на земјоделско во градежно 

земјиште  за одобрување на Урбанистички план за вон населено место за изградба на Стопански комплекс со 
пратечки содржини-Мини фарма за крави и свињи локалитет Шаторов Камен, КО Прилеп на КП бр. 1564 м.в. 
Шаторов Камен, ИЛ бр. 33081; КП бр. 1561 м.в. Шаторов Камен, ИЛ бр. 14071; КП бр. 1562, м.в. Шаторов 
Камен, ИЛ бр. 14071; КП бр. 1563, м.в. Шаторов Камен, ИЛ бр. 30721; КП бр. 1557 м.в. Шаторов Камен, ИЛ 
бр. 14063; КП бр. 1558 м.в. Шаторов Камен, ИЛ бр. 14063 и КП бр. 1554/2 м.в. Шаторов Камен, ИЛ бр. 40863  
со вкупна површина од 16549м2 

 
Преглед на КП со катастарските индикации 

 

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

Македонија“. 
 

       Бр. 51-4523/1                                   Заменик на претседателот      
31 август 2011 година                            на Владата на Република 

   Скопје                      Македонија,  
                                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2832. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 

                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,   ЗА   ДОНЕСУВАЊЕ  НА  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА  СЕЛО  ПКЛИШТЕ  УРБАН  

БЛОК 1 - ВИКЕНД НАСЕЛБА, КО ПКЛИШТЕ, ОПШТИНА РАНКОВЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Општина Ранковци за трајна пренамена на земјоделско во градежно 

земјиште за  донесување на Урбанистички план за село Пклиште Урбан блок 1 - Викенд населба, КО Пклиште,  
oпштина Ранковци. 

         
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарските ин-
дикации, според прегледот: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

       Бр. 51-4524/1                                   Заменик на претседателот     
31 август 2011 година                            на Владата на Република 

   Скопје                       Македонија,  
                                                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2833. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН  НАСЕЛЕНО  МЕСТО   ЗА  ЛОКАЛИТЕТ  БАБИН   ДОЛ,  

КО КУМАНОВО, ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на општина Куманово за трајна пренамена на земјоделско во градежно 

земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место, за одобрување на Урбанистички план за 
вон населено место за изградба на Стопански комплекс за лесна и незагадувачка индустрија и магацински 
простор на КП бр. 3655 и 3657, м.в Бабин Дол, ИЛ бр.19225, КО Куманово општина Куманово со вкупна по-
вршина од 2993 м2.    

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

Македонија“. 
 

      Бр. 51-4525/1                                    Заменик на претседателот 
31 август 2011 година                           на Владата на Република 
            Скопје                                                 Македонија, 
                                                         м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2834. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА OДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ТИРЗ СТРУГА, М.В. “МАТОРНИК“ КО МИСЛЕШЕВО-ОПШТИНА СТРУГА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрува-
ње на Државна урбанистичка планска документација за изградба на ТИРЗ Струга, м.в.“Маторник“ КО Мисле-
шево општина Струга, во површина од 30ха00ари09м2.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации, според прегледот: 

 
Преглед на КП со катастарските индикации 
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

       Бр. 51-4526/1                                      Заменик на претседателот     
31 август 2011 година                                 на Владата на Република 

   Скопје                                Македонија,  
                                                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 
2835. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на  31.8.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА  ДОНЕСУВАЊЕ  НА  УРБАНИСТИЧКИ   ПЛАН   ВОН  НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА 

ЛОКАЛИТЕТОТ АРАМИСКА ЧЕШМА, ОПШТИНА КОЧАНИ 
                                                         

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на Општина Кочани и Пробиштип за трајна пренамена на земјоделско 

во градежно земјиште за одобрување на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско ре-
креативен центар ПОНИКВА, м.в Арамиска чешма, општина Кочани. 

Земјиштето влезено во урбанистичкиот опфат, за кое се бара согласност за трајна  пренамена сe наоѓа во 
КО Јастребник и Пашаџиково општина Кочани и КО Шталковица општина Пробиштип,  со вкупна површина 
од 2ха 45ари 67м2 дадено во прегледот со катастарски индикации: 
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
                         

     Бр. 51-4527/1                                    Заменик на претседателот     
31 август 2011 година                             на Владата на Република 

   Скопје                       Македонија,  
                                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 
2836. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на  Република Македонија, на седницата одржана  на 31.8.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  ЗА  ТРАЈНА  ПРЕНАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО  ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА  ИЗГРАДБА  РАДИОРЕЛЕЈНА   МРЕЖА ЦДХ И  ПДХ,  ЗА  ИНТЕРНА  УПОТРЕБА  НА 

ЕВН МАКЕДОНИЈА, ВО ОПШТИНА TЕТОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава согласност  на ДПТУ Брако ( ЕВН Македонија ) за  трајна пренамена земјоделско во 

градежно земјиште, за изградба радиорелејна мрежа ЦДХ и ПДХ, за интерна употреба  на ЕВН Македонија, во 
општина Tетово.                                                                                                                                      

 
Член  2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена е дел од КП бр. 2104, во големина од  
2ар 40м2, со следните катастарски индикации,  

 
- Имотен Лист бр.                   74  
- Сопственост                      Физичко лице 
- Катастарска општина          Лисец вон град 
- Место викано                           Унгарија 
- Катастарска парцела бр.         2104  
- Катастарска култура               нива 
- Катастарска класа                   седма  
 

Член  3 
Оваа  одлука  влегува  во сила  од денот на објавувањето  во „Службен весник на Република Македонија”. 
 

       Бр. 51-4528/1                                     Заменик на претседателот      
31 август 2011 година                            на Владата на Република 

   Скопје                              Македонија,  
                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2837. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  С.РАДИШАНИ,  ОПШТИНА  БУТЕЛ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на општина Бутел за трајна пренамена на земјоделско во градежно зем-
јиште, за измена и дополна на Урбанистички план за с.Радишани, општина Бутел. 

 
Член 2 

Земјиштето влезено во урбанистичкиот опфат, за кое се поднесува предлог за давање согласност за трајна 
пренамена, се наоѓа во непосредното опкружување на с.Радишани, м.в. „Бутелска“ 7А и Земјоделски институт 
Бутел, КО Бутел, во вкупна големина од 4ха 47ар 04 м2. Земјиштето ги има следните катастарски и описни ин-
дикации: 
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  

      Бр. 51-4529/1                                 Заменик на претседателот 
31 август 2011 година                          на Владата на Република 
            Скопје                                                 Македонија, 
                                                         м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2838. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште  („Службен Весник на  Република Македонија” бр. 
135/2007 и 18/2011)  Владата на  Република  Македонија, на седницата, одржана на  31.8. 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  ЗА  ТРАЈНА  ПРЕНАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, 
СПОРЕД ЛУПД, ЗА ИЗГРАДБА ОБЈЕКТИ СО КЛАСА  НА  НАМЕНИ  Г-3 И Г-4 “  СЕРВИСИ,  МАГАЦИНИ  

И СТОВАРИШТА”, ОПШТИНА БИТОЛА 
 

Член  1 
Со оваа  Одлука  се  дава  согласност на  општина  Битола  за  трајна  пренамена  земјоделско  во  градеж-

но земјиште, според  ЛУПД, за изградба објекти   со класа на намени Г-3 и Г-4   “Сервиси, магацини и стова-
ришта”, општина Битола.                                                                                                                                      

 
Член  2 

Земјиштето влезено во урбанистичкиот опфат, за кое се дава согласност за трајна  пренамена e во големи-
на од 12ар 36м2, со следните катастарски индикации,   

  
- Катастарска општина         Крстоар 
- Mесто викано                Сребрено 
- Имотен лист бр.                  364 
- Катастарска парцела бр.     641/2            
- Катастарска култура         овоштарник 
- Катастарска класа              трета 
- Сопственост                        Физичко лице 
 

Член  3 
Оваа  одлука  влегува  во  сила со денот на објавувањето во „Службен весник  на Република Македонија”. 
 

       Бр. 51-4531/1                                   Заменик на претседателот     
31 август 2011 година                            на Владата на Република 

   Скопје                            Македонија,  
                                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2839. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 8 и 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 52/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2011 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕЗАВИСНОСТА  
НА РЕПУБЛИКА ЈУЖЕН СУДАН ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Република Македонија ја признава независноста на Република Јужен Судан. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да воспостави дипломат-

ски односи со Република Јужен Судан. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

        Бр. 79/2                                 Претседател на Владата  
13 септември 2011 година                           на Република Македонија,  
       Скопје                                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2840. 

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.9.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР – ЗЕМЈИШТЕ ОД 
 ЈП   ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈП за стопанисување со објекти за спорт му престанува кори-
стењето на недвижната ствар – земјиште со вкупна површина 4963 м2, лоцирано на КП 550 дел 6, 
Катастарска општина Карпош, евидентирано во имотен лист број 28695, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 51-4640/1                        Претседател на Владата  
13 септември 2011 година                        на Република Македонија,  
           Скопје                                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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2841. 
 

 
 По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за прогласување на 
духовното културно добро „Струшки говори“ за културно наследство од особено значење („Службен весник 
на РМ“ бр. 88/11), направена е техничка грешка, односно непрепознавање на компјутерскиот фонт кој се 
однесува на забележување на фонетските специфичности на посочените добра (дијалекти), поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „СТРУШКИ ГОВОРИ“ 
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

      Бр. 51-3236/19/2 
15 септември 2011 година                                                                      Од Владата на Република 
           Скопје                                Македонија 

___________________ 

2842. 
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за прогласување 

на духовното културно добро „Дебарски говори“ за културно наследство од особено значење („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 88/11), направена е техничка грешка, односно непрепознавање на компјутерскиот фонт кој се 
однесува на забележување на фонетските специфичности на посочените добра (дијалекти), поради што се 
дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ДЕБАРСКИ 
ГОВОРИ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

      Бр. 51-3236/11/2 
15 септември 2011 година                                                                               Од Владата на Република 
           Скопје                        Македонија 
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 2843. 

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за прогласување на 
духовното културно добро „Горнополошки говори“ за културно наследство од особено значење („Службен 
весник на РМ“ бр. 88/11), направена е техничка грешка, односно непрепознавање на компјутерскиот фонт кој 
се однесува на забележување на фонетските специфичности на посочените добра (дијалекти), поради што се 
дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ГОРНОПОЛОШКИ 
ГОВОРИ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

      Бр. 51-3236/14/2 
15 септември 2011 година                                                                      Од Владата на Република 
           Скопје                       Македонија 

__________ 
 
 

2844. 
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за прогласување 

на духовното културно добро „Вевчанско - радошки говори“ за културно наследство од особено значење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 88/11), направена е техничка грешка, односно непрепознавање на 
компјутерскиот фонт кој се однесува на забележување на фонетските специфичности на посочените добра 
(дијалекти), поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ВЕВЧАНСКО - 
РАДОШКИ ГОВОРИ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

      Бр. 51-3236/16/2  
15 септември 2011 година                                                                           Од Владата на Република 
           Скопје                                                      Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2845. 

Врз основа на член 126 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.49/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ  И ПОТРЕБНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС НА ГРУПА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  ВО  РЕГИСТАРОТ  НА  ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на барањето и потребната придружна документација за упис 

на група на производители во Регистарот на организации на производители. 

 

Член 2 

Барањето за упис на групи на производители во Регистарот на организации на производители, се подне-

сува на образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој  правилник. 

 

Член 3 

За упис на групи на производители во Регистарот на организации на производители од член 2 на овој 

правилник, кон барањето се поднесува следната документација: 

- доказ дека задругата е регистрирана во Централниот регистар на Република Македонија, согласно со 

Законот за задругите; 

- доказ дека има најмалку двајца вработени од кои еден менаџер; 

- доказ дека има обезбедено просторија за работа-канцеларија; 

-оригинал или заверена копија од усвоен Статут на задругата, одобрен од Министерството за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство; 

- доказ дека остварува вкупен приход од продадено годишно производство од најмалку 3.500.000 денари; 

- доказ дека групата на производители се формирани за одреден производ, односно група на производи 

на овошје или зеленчук; 

- оригинал или заверена копија од изготвен план за стекнување на статус на организација на производи-

тели (план за признавање), одобрен од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 

- доказ од надлежен орган дека со своето работење не је ограничува конкуренцијата на пазарот. 

 

Член 4 

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

лика Македонија”. 

 

                                                                               Министер, 

     2011 година                                             Љупчо Димовски, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2846. 
Врз основа на член 39 и член 47 став 1 точка 6 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИО-
НИРАЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа oдлука се регулираат содржината и начи-

нот на функционирање на Кредитниот регистар на На-
родната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Кредитниот регистар), преку: 

- дефинирање на видот податоци и информации ко-
ишто се доставуваат до Кредитниот регистар; 

- начинот и роковите за доставување на податоците 
и информациите за водење на Кредитниот регистар; и 

- начинот и условите под кои тие можат да се кори-
стат од страна на банките, штедилниците и филијалите 
на странски банки на Кредитниот регистар. 

2. Под Кредитен регистар, во оваа oдлука, се по-
дразбира база на податоци и информации за изложено-
ста на кредитен ризик на банките, штедилниците и фи-
лијалите на странски банки во Република Македонија 
кон правни и физички лица (во понатамошниот текст: 
клиенти), чијашто основна намена е да придонесе за 
одржување на стабилноста на банкарскиот систем.  

За потребите на оваа одлука, под клиенти не се по-
дразбираат лицата коишто согласно со Законот за бан-
ките и прописите донесени врз основа на овој закон се 
сметаат за лица поврзани со клиентот.  

3. Кредитниот регистар на Народната банка е збирка на 
лични податоци, чијшто контролор е Народната банка. 

 
Целта на Кредитниот регистар е да овозможи: 
- централизирање на податоците доставени од бан-

ките, штедилниците и филијалите на странски банки во 
Република Македонија за нивната  изложеност на кре-
дитен ризик кон клиентите; 

- користење на податоците и информациите за изло-
женоста на кредитен ризик од страна на банките, ште-
дилниците и филијалите на странски банки за потреби-
те на управувањето со кредитниот ризик; 

- обезбедување податоци и информации за изложе-
носта на кредитен ризик на одделна банка, штедилни-
ца, филијала на странска банка и банкарскиот систем 
во целина, за потребите на супервизорската функција 
на Народната банка на Република Македонија (во по-
натамошниот текст: Народната банка). 

 
II. ВИД НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ  

ВО КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 
 
4. Банките, штедилниците и филијалите на странски 

банки ги доставуваат следниве податоци и информа-
ции до Кредитниот регистар: 

1) матичен број на клиентот; 
2) единствен даночен број на клиентот - правно лице; 
3) полн назив, односно име и презиме на клиентот; 
4) седиште на клиентот. Во случај на клиент - нере-

зидент, се наведува земјата каде што се наоѓа неговото 
седиште; 

5) изложеност по кредитна партија (под кредитна 
партија се подразбира секоја поединечна билансна и 
вонбилансна изложеност на кредитен ризик, којашто е 
предмет на класификација од страна на банката, сог-
ласно со Одлуката за управување со кредитниот ри-
зик), и тоа: 

- број на кредитна партија; 
- датум на одобрување; 
- износ на изложеноста при одобрувањето; 
- датум на достасување; 
- редовна главница; 
- достасана главница; 
- редовна камата; 
- нефункционална главница; 
- нефункционална камата; 
- други побарувања; 
- вонбилансни ставки; 
- вкупна изложеност; 
- висина на каматната стапка (годишна номинална 

каматна стапка); 
- вид каматна стапка - фиксна, прилагодлива или 

варијабилна; 
- статус на изложеноста - реструктуриран, пролон-

гиран; 
- број на пролонгирања; 
- број на реструктурирања; 
- датум на достасување на изложеноста по главница 

по пролонгирањето/реструктурирањето; 
- процент на исправка на вредноста, односно на по-

себната резерва за секоја кредитна партија; 
- износ и вид на исправка на вредноста, односно на 

посебната резерва за секоја кредитна партија; 
- тип на кредитот - ануитетска отплата, еднократна 

отплата, кредитна картичка или тековна сметка; 
- максимален број на денови на доцнење при испол-

нување на обврските и износот на кој се однесува ова 
доцнење; 

- валута на изложеноста (денари, странска валута, 
денари со девизна клаузула); 

- намената на изложеноста кон физички лица: кре-
дити за купување и реновирање станбен простор, кре-
дити за купување и реновирање деловен простор, по-
трошувачки кредити, автомобилски кредити, негатив-
ни салда по тековни сметки, кредити врз основа на из-
дадени кредитни картички и други кредити; 

- вид и вредност на обезбедувањето (пазарна вред-
ност, проценета вредност или друга вредност со која 
располага банката); 

- податоци за жирантот; 
6) усогласеност на девизната позиција на клиентот; 
7) претежна дејност на клиент - правно лице; 
8) претежна дејност на клиент - трговец-поединец и 

физичките лица коишто, согласно со Законот за тргов-
ски друштва, не се сметаат за трговци, и тоа во следни-
ве категории: земјоделство, трговија, други услужни 
дејности и останати дејности; 

9) отпишани побарувања; 
10) други податоци и информации утврдени со 

Упатството од точка 12 од оваа одлука. 
 
5. Податоците и информациите за изложеноста на 

кредитен ризик од точка 4 од оваа одлука се доставува-
ат: 

-поединечно, за секој клиент чијашто вкупна изло-
женост на кредитен ризик ги надминува лимитите од 
став 2 и 3 од оваа точка; или  

- збирно, за изложеностите коишто не ги надмину-
ваат лимитите од став 2 и 3 од оваа точка. 

Банките и филијалите на странски банки се должни 
да ги доставуваат податоците и информациите од точка 
4 од оваа одлука поединечно за: 

- сите домашни и странски банки;  
- сите нерезиденти;  
- сите домашни небанкарски финансиски институ-

ции;  
- сите останати домашни нефинансиски институции 

со вкупна изложеност на кредитен ризик над 300.000 
денари; и  
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- сите домашни физички лица, трговци-поединци и 
физички лица кои согласно со Законот за трговски 
друштва не се сметаат за трговци, со вкупна изложе-
ност на кредитен ризик над 5.000 денари.  

Штедилниците се должни да ги доставуваат подато-
ците и информациите од точка 4 од оваа одлука поеди-
нечно за сите правни лица со вкупна изложеност на 
кредитен ризик над 50.000 денари и за сите домашни 
физички лица, трговци-поединци и физички лица кои 
согласно со Законот за трговски друштва не се сметаат 
за трговци, со вкупна изложеност на кредитен ризик 
над 5.000 денари. 

Банките, штедилниците и филијалите на странски 
банки ги доставуваат збирно сите изложености кои не 
ги надминуваат лимитите од став 2 и 3 од оваа точка, 
со примена на правилата пропишани со Упатството од 
точка 12 од оваа одлука.  

 
III. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОР-
МАЦИИ ЗА ВОДЕЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 

 
6. Банките, штедилниците и филијалите на странски 

банки се должни да доставуваат податоци и информа-
ции до Народната банка за водење на Кредитниот реги-
стар. 

Податоците и информациите од точка 4 на оваа од-
лука се доставуваат по електронски пат, со помош на 
посебна апликација изработена од страна на Народната 
банка. 

7. Банките, штедилниците и филијалите на странски 
банки се одговорни за точноста на податоците и ин-
формациите коишто се доставуваат во Кредитниот ре-
гистар. 

Ако клиентот - физичко лице приложи докази до 
банката, штедилницата или филијалата на странска 
банка дека неговите лични податоци во Кредитниот ре-
гистар се нецелосни, неточни или неажурирани, на не-
гово писмено барање, банката, штедилницата или фи-
лијалата на странска банка е должна да ги дополни или 
да ги измени податоците, да ги избрише и истовремено 
да ги замени со точни податоци или да го сопре кори-
стењето на нецелосните, неточните или неажурираните 
податоци и истовремено да ги замени со точни подато-
ци.  
      Банките, штедилниците и филијалите на странски 
банки се должни да ја извршат замената со точни пода-
тоци од ставот 2 од оваа точка, во првиот нареден пер-
иод на доставување на податоците и информациите во 
Кредитниот регистар.   

8. Агрегираните податоци и информации од Кре-
дитниот регистар им се достапни на банките, штедил-
ниците и филијалите на странски банки, најдоцна во 
рокот определен во Упатството пропишано согласно со 
точката 12 од оваа одлука. 

 
IV. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДА-
ТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ОД КРЕДИТНИОТ 

РЕГИСТАР 
 
9. Пристапувачот до податоците и информациите 

на Кредитниот регистар е со проверена автентичност, а 
пристапот е авторизиран и евидентиран. 

10. Банките, штедилниците и филијалите на стран-
ски банки можат да ги користат следниве податоци и 
информации од Кредитниот регистар: 

- назив на правното лице, односно, име и презиме 
на физичкото лице; 

- износ и структура на вкупната изложеност на кре-
дитен ризик на сите банки, штедилници и филијали на 
странски банки кон одделен клиент; 

- број на банки, штедилници и филијали на стран-
ски банки коишто се изложени на кредитен ризик кон 
одделен клиент; 

- вкупен број на кредитни партии; 
- вкупен износ на извршена исправка на вредноста, 

односно издвоена посебна резерва на сите банки, ште-
дилници и филијали на странски банки за одделен кли-
ент; 

- податоци за обезбедувањето на клиентот; 
- пролонгирани кредити; 
- реструктурирани кредити; 
- максимален број на денови на доцнење во испол-

нувањето на обврските; 
- податоци за клиентот, доколку е жирант и износот 

на изложеноста за која е жирант; 
- претежна дејност; 
- намена на изложеноста - за клиенти-физички ли-

ца; 
- износ на отпишани побарувања; 
- други извештаи. 
Податоците од ставот 1 на оваа точка се однесуваат 

исклучиво на клиенти за кои банката, штедилницата 
или филијалата на странска банка пријавила изложе-
ност со состојба на последното доставување на подато-
ците во Кредитниот регистар.  

Освен податоците од ставот 1 од оваа точка, банка, 
штедилница и филијала на странска банка имаат при-
стап до сите податоци и извештаи од Кредитниот реги-
стар коишто се однесуваат на нивната изложеност на 
кредитен ризик. 

По исклучок од ставот 2 од оваа точка, банката, 
штедилницата или филијалата на странска банка може 
да ги користи податоците и информациите од ставот 1 
од оваа точка за лица кон кои нема воспоставено изло-
женост на кредитен ризик, само доколку тие лица под-
несле барање до банката, штедилницата или филијала-
та на странска банка за одобрување изложеност на кре-
дитен ризик во период од 30 дена пред банката, ште-
дилницата или филијалата на странска банка да се 
обрати до Кредитниот регистар за добивање податоци 
за тие лица. Овој исклучок се однесува и на жирантите, 
кокредитобарателите и поврзаните лица со ова лице, 
кон кои банката, штедилницата или филијалата на 
странска банка нема воспоставено изложеност на кре-
дитен ризик. 

11. Податоците и информациите од Кредитниот реги-
стар претставуваат класифицирани информации за банки-
те, штедилниците и филијалите на странска банка. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
12. Гувернерот на Народната банка со Упатство го 

пропишува начинот и роковите на доставување и кори-
стење на податоците и информациите од страна на бан-
ките, штедилниците и филијалите на странска банка и 
почетокот на доставување на одделните податоци и ин-
формации. 

13. Банките, штедилниците и филијалите на стран-
ски банки се должни да назначат овластени лица за до-
ставување и користење на податоците и информациите 
од Кредитниот регистар и да ја известат Народната 
банка во рок од пет (5) работни дена од денот на назна-
чувањето.  

За секоја промена на лицата од ставот 1 од оваа 
точка, банките, штедилниците и филијалите на стран-
ски банки се должни да ја известат Народната банка во 
рок од пет (5) работни дена по настанувањето на про-
мената. 

14. Со отпочнувањето на примената на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за содржината и начинот 
на функционирање на Кредитниот регистар („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 108/2008). 

15. Оваа oдлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе почне да се применува од 30.09.2011 
година. 
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По исклучок на ставот 1 од оваа точка, одредбите 
од точката 7 ставови 2 и 3 од оваа одлука, ќе започнат 
да се применуваат од 31.03.2012 година. 

 
О.бр.02-15/IX-1/2011           Гувернер и претседавач 

15 септември 2011 година    на Советот на Народната банка  
       Скопје                   на Република Македонија,  
                                  Димитар Богов, с.р. 

__________ 
2847. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со 
член 35 и член 36  од Законот за Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 158/10) и член 101 став 2 од Законот 
за банките („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.67/07, 90/09 и 67/10), Советот на Народната бан-
ка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА КАМАТНИ-
ТЕ  СТАПКИ  НА  БАНКИТЕ   НА  ПРИМЕНИТЕ 

ДЕПОЗИТИ И НА ДАДЕНИТЕ КРЕДИТИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и роко-

вите за доставување податоци за каматните стапки на 
примените депозити и на дадените кредити од страна 
на банките до Народната банка на Република Македо-
нија.  

2. Банките се должни да доставуваат податоци за 
каматните стапки на примените депозити и на дадените 
кредити до Народната банка на Република Македонија, 
за потребите на монетарната статистика. 

3. Под каматни стапки на банките од точка 1 на 
оваа одлука се подразбираат: 

a) пондерираните каматни стапки на банките на 
примените депозити и на дадените кредити и  

б) каматните стапки на банките на примените депо-
зити и на дадените кредити. 

4. Податоците за каматните стапки од точка 3 став 1 
потточка а) од оваа одлука се доставуваат до Народна-
та банка на Република Македонија по електронски пат, 
месечно, најдоцна во рок од 18 (осумнаесет) дена по 
истекот на месецот за кој се известува. 

5. Податоците за каматните стапки од точка 3 став 1 
потточка б) од оваа одлука се доставуваат до Народна-
та банка на Република Македонија месечно, најдоцна 
во рок од 5 (пет) работни дена од почетокот на месецот 
за кој се известува. 

6. Гувернерот на Народната банка на Република 
Македонија донесува упатство со кое се пропишуваат 
обрасците за доставување на податоците од точките 4 и 
5 на оваа одлука и начинот на нивното пополнување.   

7. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за доставување податоци за ка-
матните стапки на банките на примените депозити и на 
дадени кредитите („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 118/07 и 86/10). 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О.бр.02-15/IX-2/2011           Гувернер и претседавач 

15 септември 2011 година    на Советот на Народната банка  
       Скопје                   на Република Македонија,  
                                   Димитар Богов, с.р. 

2848. 
Врз основа на член 47 став 1, точка 6, а во врска со 

член 35 и 36 од Законот за Народната банка на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 158/10) и член 101 став 2 од Законот за 
банките ("Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 67/07, 90/09 и 67/10), Советот на Народната банка 
на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА 
И ПРОМЕТОТ НА СМЕТКИТЕ ОД СМЕТКОВНИ-
ОТ ПЛАН  НА  БАНКИТЕ  И НА ФИНАНСИСКИТЕ 

ИЗВЕШТАИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и роко-

вите за електронско доставување на податоците за со-
стојбата и прометот на сметките од сметковниот план 
на банките и на дел од финансиските извештаи, до На-
родната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Народната банка).  

2. Банките се должни да доставуваат до Народната 
банка електронски податоци за состојбата и прометот 
на сметките на најниското ниво на сметката пропишана 
во прилог 1 од Одлуката за сметковниот план за банки-
те.   

3. Банките се должни да ги доставуваат податоците 
од точка 2 од оваа одлука декадно и месечно, во след-
ниве рокови: 

- декадно, најдоцна во рок од 3 (три) дена по исте-
кот на декадата за која се известува; 

- месечно, најдоцна во рок од 8 (осум) дена по исте-
кот на месецот за кој се известува.  

4. Банките се должни да ги доставуваат месечните 
податоци за состојбата и прометот на сметките од сме-
тковниот план на банките за декември во рокот од точ-
ка 3 став 1 алинеја 2 од оваа одлука и во рок од 5 дена 
по рокот за доставување на неревидираниот годишен 
финансиски извештај определен со Законот за банките.  

5. Банките се должни, до 31.12.2011 година, да ги 
доставуваат електронски билансот на успех, билансот 
на состојба и извештајот за паричниот тек од финанси-
ските извештаи на банките, пропишани со Упатството 
за видовите и содржината на финансиските извештаи 
на банките („Службен весник на РМ“ бр. 118/2007, 
80/2009 и 157/2009) со состојба на 31. декември, 31. 
март, 30. јуни и 30. септември, до Народната банка, а 
од 31.12.2011 година тие се должни да ги доставуваат 
согласно со Одлуката за видовите и содржината на фи-
нансиските извештаи на банките („Службен весник на 
РМ“ бр. 169/2010). 

Рокот за доставување на извештаите од став 1 на 
оваа точка со состојба на 31. декември и 30. јуни е 30 
дена по истекот на периодот на кој се однесуваат, доде-
ка рокот за доставување на извештаите со состојба на 
31. март и 30. септември е 15 дена по истекот на перио-
дот на кој се однесуваат. 

6. За точноста на доставените податоци и извештаи 
одговараат банките. 

7. Одредбите од оваа одлука соодветно се примену-
ваат и на штедилниците и на филијалите на странските 
банки во Република Македонија.  

По исклучок од став 1 на оваа точка, штедилниците 
не се обврзани да ги доставуваат декадните податоци 
од точка 3 алинеја 1 од оваа одлука.  
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8. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за доставување податоци за со-
стојбата и прометот на сметките од сметковниот план 
на банките и на финансиските извештаи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 163/2008). 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О.бр.02-15/IX-3/2011           Гувернер и претседавач 

15 септември 2011 година    на Советот на Народната банка  
       Скопје                   на Република Македонија,  
                                 Димитар Богов, с.р. 

__________ 
2849. 

Врз основа на член 17 став 4, член 47 став 1 точка 6, 
од Законот за Народната банка на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија" број 
158/2010), и во врска член 5 став 1 точка 2, 3, 4 и 5 од 
Законот за платниот промет („Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 113/07, 22/08, 159/08, 
133/2009, 145/10 и 35/2011), Советот на Народната бан-
ка на Република Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОТВОРАЊЕ СМЕ-
ТКИ ВО  НАРОДНАТА  БАНКА  НА  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

I   ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишуваат општите услови 

за отворање сметки на правни лица во Народната банка 
на Република Македонија (во натамошниот текст: На-
родната банка). 

 
II ОТВОРАЊЕ СМЕТКИ 

 
2. Народната банка ги отвора сметките од член 1 на 

оваа одлука врз основа на писмено барање за отворање 
сметка и договор склучен со Народната банка. 

3. Пред да отвори сметка, Народната банка задол-
жително го утврдува идентитетот на правното лице, не-
говиот законски застапник и лицата овластени од него 
за работа со сметката, врз основа на документацијата 
пропишана со оваа одлука. 

4. Народната банка ги идентификува субјектите од 
точка 3 на оваа одлука врз основа на следната докумен-
тација:  

1) домашно правно лице 
-  За правното лице и неговиот законски застапник - 

решение за упис во трговскиот регистар, односно во 
регистерот на надлежен орган на Република Македони-
ја, ако уписот во регистар е  пропишан со закон, не по-
стар од една година, од кој може да се утврди: називот, 
седиштето, дејноста, матичниот и даночниот број на 
правното лицето;  

- Акт од надлежен орган за основање, ако учесни-
кот не е запишан во регистар;  

- Извод од законот, ако учесникот е основан соглас-
но со закон; 

- Пријава на овластени лица за располагање со 
средствата на сметката, со потпис и печат со кои ќе се 
заверуваат инструментите на платниот промет.  

2) странско правно лице  
- За правното лице и неговиот законски застапник - 

извод од трговски регистар или друг регистар каде што 
се води евиденцијата за правните лица во земјата во ко-
ја е регистриран субјектот, не постар од шест месеци, 
од кој може да се утврди: датумот на неговото основа-
ње, називот, адресата, седиштето и дејноста која ја вр-
ши - се однесува само за странски банки. 

- Пријава или друг документ на овластени лица за 
располагање со средствата на сметката -  документот е 
потребен само во случај на доставување налози за ко-
ристење средства во хартиена форма. 

3) за лица овластени за работа со сметката - лична 
исправа и писмено овластување потпишано од закон-
скиот застапник. 

5. При отворање сметка на  правно лице Народната 
банка може да побара и друга дополнителна документ-
ција.  

6. Документацијата потребна за отворање сметка на 
правно лице се презентира во оригинал или фотокопија 
заверена од овластено лице - нотар. 

Народната банка задолжително задржува фотокопи-
ја од презентираната документација. 

 
7. Документите од точката 4, 1) алинеја 1 за отвора-

ње сметка може да се обезбедат и во електронска фор-
ма од Централниот регистар на Република Македонија. 

8. При отворање на сметката на домашно правно 
лице Народната банка  склучува договор со правното 
лице. Со договорот задолжително се регулираат нај-
малку следните аспекти: 

- начин на отворање и затворање на сметката; 
- начин на прием и извршување на налозите за пла-

ќање; 
- известување за напревените приливи и одливи на 

сметката;  
- сите трошоци или провизии поврзани со работе-

њето со сметката кои учесникот има обврска да му ги 
плаќа на носителот на платниот промет. 

Договорот го потпишуваат лицата овластени за за-
стапување на договорените страни, односно лицата ко-
ишто  ќе ги овластат тие. 

 
III ЗАТВОРАЊЕ СМЕТКИ 

 
9. Народната банка може да затвори сметка на прав-

но лице врз основа на негово писмено барање, а за до-
машно правно лице, и врз на основа на судско решение 
или налог на надлежен орган. 

10. Народната банка може да ја затвори сметката на 
домашното правно лице и без  негово писмено барање 
доколку тоа престане да постои како правен субјект врз 
основа на закон или врз основа на одлука на суд или 
друг надлежен орган. 

11. Народната банка ги пренесува средствата од за-
творените сметки на сметка на  правниот следбеник, 
односно на сметка на правното лице одредено со закон 
или друг акт. 

Ако со закон или друг акт не е одреден правниот 
следбеник или правното лице на чија сметка треба да 
се пренесат средствата, Народната банка ги пренесува 
средствата од затворените сметки на сметка отворена 
кај Народната банка наменета за средства кои не се ко-
ристат. Народната банка треба за тоа да го извести 
правното лице кое претходно било овластено да распо-
лага со средствата од затворената сметка во рок од 3 
(три) работни дена сметано од денот на затворање на 
сметката. 

Сметката на домашното правно лице  не може да се 
затвори  доколку на неа се евидентирани неизвршени 
налози и основи за наплата, а коишто не се пренесени 
на правен следбеник, со исклучок на точка 10 од оваа 
одлука. 

 
IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија". 

 
О.бр.02-15/IX-4/2011           Гувернер и претседавач 

15 септември 2011 година    на Советот на Народната банка  
       Скопје                   на Република Македонија,  
                                 Димитар Богов, с.р. 
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2850. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со 

член 6 став 2 и член 22 од Законот за Народната банка 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 158/10), Советот на Народната 
банка на Република Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА КРЕДИТОТ ВО КРАЈНА ИНСТАНЦА 
 

I. Општи одредби 
 
1. Со оваа одлука, Народната банка на Република 

Македонија (во понатамошниот текст: Народната бан-
ка) ги регулира условите и начинот на одобрување и 
враќање на кредитот во крајна инстанца, како и видо-
вите и вредноста на инструментите за обезбедување. 

2. Народната банка може да одобри кредит во крај-
на инстанца заради одржување на стабилноста на фи-
нансискиот систем во услови на постоење на ликвид-
носни проблеми кај една или повеќе банки, коишто не 
можат да се задоволат од други извори. 

 
II. Услови за одобрување кредит 

во крајна инстанца 
 

3. Кредитот во крајна инстанца се одобрува на сол-
вентни банки и филијали на странски банки (во поната-
мошниот текст: банки). 

4. Кредитот во крајна инстанца се одобрува во де-
нари, со рок на достасување до 90 календарски денови, 
којшто може да се продолжи за уште најмногу 90 ка-
лендарски дена. 

5. Каматната стапка на кредитот во крајна инстанца 
е повисока за три процентни поени од основната ка-
матна стапка од операциите на отворен пазар на На-
родната банка, којашто е важечка во моментот на одо-
брување на кредитот во крајна инстанца. 

6. Кредитот во крајна инстанца се одобрува врз ос-
нова на обезбедување со должнички хартии од вред-
ност, девизи и други средства за обезбедување, коишто 
Народната банка ќе ги оцени како прифатливи. 

Во исклучителни ситуации, Народната банка може 
да одобри кредит во крајна инстанца и врз основа на 
гаранција од Република Македонија. 

7. При одобрување на кредитот во крајна инстанца, 
Народната банка и банката ги регулираат меѓусебните 
права и обврски со склучување договор за кредит во 
крајна инстанца. 

 
III. Начин на одобрување на кредитот 

во крајна инстанца 
 
8. Банката којашто има ликвидносни проблеми под-

несува барање до Народната банка за користење кре-
дит во крајна инстанца, коешто ги содржи: 

- Износот и рокот на достасување на кредитот во 
крајна инстанца; 

- Средствата коишто се користат како обезбедување 
на кредитот во крајна инстанца;  

- Причините коишто довеле до неликвидност; 
- Последните податоци за рочната структура на 

активата и пасивата и класификацијата на активните 
билансни и вонбилансни позиции според степенот на 
нивната ризичност; 

- Проекцијата на каматните приходи и расходи, ка-
ко и на финансискиот резултат за следните шест месе-
ци; 

- Тековната адекватност на капиталот; 
- План за решавање на ликвидносните проблеми и 

проекција на очекуваните приливи и одливи на средс-
тва во следните шест месеци;  

- Изворите на средствата од кои банката планира да 
обезбеди враќање на кредитот во крајна инстанца на 
денот на достасувањето. 

Народната банка може да побара и други дополни-
телни податоци за состојбата на банката. 

9. Народната банка врши проценка на состојбата на 
банката и одлучува за кредитот во крајна инстанца. 

Одобрувањето на кредитот во крајна инстанца мо-
же да биде проследено со дополнителни мерки коишто 
Народната банка ги презема во случаите кога е доведе-
на во опасност сигурноста и стабилноста на банката.  

 
а. Кредит во крајна инстанца врз основа на обезбе-

дување со должнички хартии од вредност, девизи и 
други средства за обезбедување  

 
10. Должничките хартии од вредност коишто можат 

да се користат како обезбедување на кредитот во крај-
на инстанца се следниве: 

- хартии од вредност издадени од Народната банка; 
- државни хартии од вредност издадени од Репуб-

лика Македонија; 
- хартии од вредност издадени од владите на земји-

членки на ОЕЦД и Европската Унија и од мултилате-
рални развојни банки и меѓународни финансиски ин-
ституции, со кредитен рејтинг од најмалку А-/А3 или 
истоветен долгорочен кредитен рејтинг, утврден од не-
колку меѓународно признати рејтинг-агенции. 

Преостанатиот рок на достасување на должничките 
хартии од вредност треба да биде подолг од рокот на 
достасување на кредитот во крајна инстанца. 

11. Одобрувањето на кредитот во крајна инстанца 
врз основа на обезбедување со должнички хартии од 
вредност се извршува преку репо-трансакции, во сог-
ласност со генералниот репо-договор или со залог на 
должнички хартии од вредност, во согласност со склу-
чен договор за залог. 

12. Износот на кредитот во крајна инстанца зависи 
од вредноста на понудените должнички хартии од 
вредност и соодветните коефициенти на покритие. 

Коефициентите за покритие, утврдени според прео-
станатиот рок до достасување и видот на должничките 
хартии од вредност, се следниве: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При утврдувањето на вредноста на хартиите од 

вредност во странска валута и на хартиите од вредност 
со валутна клаузула, се применува средниот курс од 
Курсната листа на Народната банка. 

Народната банка ја следи вредноста на инструмен-
тите за обезбедување на редовна основа. 

Доколку соодносот помеѓу вредноста на инстру-
ментите за обезбедување и паричните средства се на-
мали под утврдените коефициенти на покритие, Народ-
ната банка има право да побара покритие во парични 
средства или во соодветни инструменти за обезбедува-
ње. 
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13. Порамнувањето на репо-трансакциите со хартии 
од вредност издадени од Народната банка и државни 
хартии од вредност издадени од Република Македонија 
се врши согласно со правилата и стандардите донесени 
од страна на Народната банка, и тоа: 

- Правила за начинот и постапката за тргување и 
порамнување на трансакциите со хартии од вредност 
на пазарите преку шалтер, 

- Стандард за намената и форматот на пораките во 
Системот на вкрстување, 

- Стандард за намената и форматот на пораките во 
МИПС и  

- Упатство за порамнување на трансакции со изда-
дени благајнички записи. 

Кај порамнувањето на репо-трансакциите со харти-
ите од вредност издадени од владите на земји-членки 
на ОЕЦД и Европската Унија, хартиите од вредност из-
дадени од мултилатерални развојни банки и меѓуна-
родни финансиски институции, како и еврообврзници-
те на Република Македонија, Народната банка ги пре-
несува средствата врз основа на  кредитот во крајна ин-
станца откако банката ќе ги пренесе хартиите од вред-
ност на сметка на Народната банка. 

14. Одобрувањето на кредитот во крајна инстанца 
врз основа на обезбедување со девизи се остварува 
преку склучување своп-трансакција. 

На денот на одобрување на кредитот во крајна ин-
станца, Народната банка врши купување евра за денари 
со примена на спот-курс еднаков на котираниот купо-
вен курс на Народната банка. 

На денот на достасувањето на кредитот во крајна 
инстанца се извршува терминската трансакција, при 
што Народната банка продава евра за денари со приме-
на на терминскиот курс, пресметан со додавање своп-
поени на спот-курсот. 

Своп-поените ги утврдува Народната банка врз ос-
нова на каматната стапка на кредитот во крајна инстан-
ца. 

15. Одобрувањето кредит во крајна инстанца врз 
основа на други средства за обезбедување, коишто На-
родната банка ќе ги оцени како прифатливи, се оства-
рува откако банката ќе ја пренесе сопственоста на 
средствата за обезбедување или ќе ги заложи во корист 
на Народната банка. 

Другите средства за обезбедување од ставот 1 на 
оваа точка се однесуваат на побарувања на банките од 
Народната банка, освен средствата за обезбедување 
предвидени согласно со точката 10, став 1, алинеја 1 од 
оваа одлука. 

 
б. Кредит за ликвидност врз основа на гаранција од 

Република Македонија 
 
16. Во услови на потенцијална финансиска криза 

или финансиска криза која може да ја загрози или ја за-
грозува стабилноста на финансискиот систем, Народ-
ната банка може да одобри кредит во крајна инстанца и 
врз основа на гаранција од Република Македонија.  

Гаранцијата од Република Македонија треба да го 
обезбедува износот на кредитот во крајна инстанца, 
вклучително и каматата. 

 
IV. Враќање на кредитот во крајна инстанца 

и наплата на побарувањата 
 
17. На денот на достасување на кредитот во крајна 

инстанца, банката е должна да и го врати кредитот во 
крајна инстанца на Народната банка, заедно со камата-
та. 

Банката може да го врати кредитот во крајна ин-
станца и пред рокот на достасување, без дополнителни 
трошоци за банката.  

18. Доколку банката не го врати кредитот на денот 
на достасувањето, Народната банка ќе го наплати од 
средствата коишто се користат како обезбедување на 
кредитот. 

 
V. Завршни одредби 

 
19. Сите трошоци коишто ќе настанат во текот на 

постапката за одобрување и обезбедување на кредитот 
во крајна инстанца и при неговото остварување паѓаат 
на товар на банката. 

20. Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-
нува да важи Одлуката за краткорочен кредит за ли-
квидност во крајна инстанца О бр. 02-15/VIII-1/2004 од 
21.10.2004 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 82/2004). 

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

 
О.бр.02-15/IX-5/2011           Гувернер и претседавач 

15 септември 2011 година    на Советот на Народната банка  
       Скопје                   на Република Македонија,  
                                   Димитар Богов, с.р. 

__________ 
2851. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со 
член 19 став 2 од Законот за Народната банка на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 158/2010), Советот на Народната банка 
на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ  ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ  МОНЕТАРНИ 

ОПЕРАЦИИ 
 
1. Со оваа одлука се утврдуваат инструментите за 

обезбедување, коишто  ги користи Народната банка на 
Република Македонија (во понатамошниот текст: На-
родната банка) при спроведување на монетарните опе-
рации со банките и филијалите на странските банки (во 
понатамошниот текст: банките), за обезбедување или 
повлекување ликвидност на привремена и дефинитив-
на основа. 

Инструментите од ставот 1 на оваа точка служат за 
заштита на Народната банка од кредитни, пазарни и 
ликвидносни ризици. 

2. Инструменти за обезбедување при спроведување 
монетарни операции се висококвалитетни должнички 
хартии од вредност.  

Народната банка користи должнички хартии од 
вредност чиј преостанат рок до достасување е подолг 
од рокот на достасување на монетарните операции.  

Народната банка може да одлучи да не прифати 
должнички хартии од вредност кои имаат исплата на 
купонска камата за времетраење на монетарните опера-
ции. 

3. Народната банка утврдува коефициенти на по-
критие, како сооднос помеѓу вредноста на инструмен-
тите за обезбедување и паричните средства. 

Кај монетарните операции за обезбедување денар-
ска ликвидност на привремена основа, вредноста на 
инструментите за обезбедување е повисока од одобре-
ните парични средства. 

Кај монетарните операции за повлекување денарска 
ликвидност на привремена основа, вредноста на ин-
струментите за обезбедување е во висина на повлече-
ните парични средства. 

4. За времетраење на монетарните операции, На-
родната банка ја следи вредноста на инструментите за 
обезбедување на дневна основа. 
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Доколку соодносот помеѓу вредноста на инструменти-
те за обезбедување и паричните средства се намали под 
утврдените коефициенти на покритие, Народната банка 
има право да побара покритие во парични средства или во 
соодветни инструменти за обезбедување. 

Во спротивно, доколку соодносот помеѓу вредноста 
на инструментите за обезбедување и паричните средс-
тва се зголеми над утврдените коефициенти на покри-
тие, Народната банка го враќа вишокот на обезбедува-
њето на барање на банката. 

5.  Хартиите од вредност коишто ги користи Народ-
ната банка како инструменти за обезбедување при 
спроведување на монетарните операции, како и коефи-
циентите на покритие се утврдуваат во Листа на хар-
тии од вредност за спроведување на монетарни опера-
ции, којашто ја донесува гувернерот. 

Листата на хартии од вредност за спроведување на 
монетарни операции се објавува во „Службен весник 
на Република Македонија" и на Електронскиот систем 
на Народната банка за пазарни операции. 

6. Со денот на започнувањето со примена на оваа 
Одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на 
инструменти за обезбедување при спроведување на мо-
нетарни операции („Службен весник на Република Ма-
кедонија", бр. 84/2005). 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 01.02.2012 година. 

 
О.бр.02-15/IX-6/2011           Гувернер и претседавач 

15 септември 2011 година    на Советот на Народната банка  
       Скопје                   на Република Македонија,  
                        Димитар Богов, с.р. 

__________ 
2852. 

Врз основа на точка 5 од Одлуката за утврдување 
на инструментите за обезбедување при спроведување 
монетарни операции („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 126/2011), гувернерот на Народната 
банка на Република Македонија  донесе 

 
Л И С Т А 

НА ХАРТИИ ОД  ВРЕДНОСТ  ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА МОНЕТАРНИ ОПЕРАЦИИ 

 
1. Народната банка на Република Македонија (во 

понатамошниот текст: Народната банка) при спроведу-
вање на монетарните операции како инструменти за 
обезбедување ги користи следниве должнички хартии 
од вредност: 

- хартии од вредност издадени од Народната банка; 
- хартии од вредност издадени од Република Маке-

донија преку редовни емисии, и 
- хартии од вредност издадени од Република Маке-

донија за структурни потреби. 
2. Народната банка ги прифаќа хартиите од вред-

ност од точка 1 од оваа Листа доколку се издадени на 
домашниот финансиски пазар и се регистрирани во де-
позитарот на хартии од вредност на Народната банка 
или во „Централниот депозитар на хартии од вредност“ 
АД - Скопје. 

Народната банка може да примени квантитативни 
ограничувања при  прифаќање на хартиите од вредност 
издадени од Република Македонија за структурни по-
треби, во зависност од обемот на тргување на секун-
дарниот пазар со конкретната емисија во текот на пос-
ледната година пред денот на спроведување на моне-
тарната операција. 

3. Народната банка ги вреднува хартиите од вред-
ност според пазарните цени остварени на секундарниот 
пазар („Македонската берза на хартии од вредност“ АД 
Скопје и/или пазарите преку шалтер). 

Под пазарна цена, во смисла на оваа листа, се по-
дразбира просечната цена за конкретна хартија од 
вредност објавена од „Македонската берза на хартии 
од вредност“ АД Скопје или остварена на пазарите 
преку шалтер на последниот ден на тргувањето, кој му 
претходи на денот на вреднувањето. 

Доколку не постои тргување со конкретната хартија 
од вредност на претходниот работен ден се користи 
последната објавена просечна/куповна цена. 

4. Доколку со хартиите од вредност не се тргува на 
секундарниот пазар, Народната банка, при вреднување-
то, ги користи остварените каматни стапки (просечна 
пондерирана или фиксна каматна стапка) на примарни-
от пазар од последната емисија со соодветна рочност.  

5. Доколку последните остварени цени на примар-
ниот или секундарниот пазар отстапуваат значително 
од тековните пазарни движења, Народната банка има 
право да утврди теоретска цена за вреднување со при-
мена на соодветна методологија за вреднување. 

6. При утврдување на вредноста на хартиите од 
вредност во странска валута и на хартиите од вредност 
со валутна клаузула, се применува средниот курс од 
Курсната листа на Народната банка на датумот на 
вреднувањето. 

7. При спроведување на монетарни операции за 
обезбедување денарска ликвидност, Народната банка 
применува коефициенти на покритие на цената утврде-
на во согласност со точките 3, 4, 5 и 6 од оваа листа. 

Коефициентите на покритие, разграничени според 
видот и преостанатиот рок до достасување на хартиите 
од вредност, изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Износот на хартиите од вредност, кои се кори-

стат за обезбедување на одобрените парични средства, 
се пресметува по следнава формула: 

  
 
 
 
 
 
9. По спроведување на монетарната операција, На-

родната банка врши секојдневно вреднување на ин-
струментите за обезбедување во согласност со точките 
3, 4, 5 и 6 од оваа листа. 

Доколку настане изложеност како резултат на про-
мена на пазарната цена остварена на секундарниот или 
примарниот пазар или теоретската цена утврдена од 
Народната банка, се упатува барање за покритие.  

Народната банка применува минимален износ за 
барање на покритие во висина од 0,1% од одобрените 
парични средства.  

10. Листата се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија" и на Електронскиот систем на 
Народната банка за пазарни операции. 

11. Со денот на започнувањето со примена на оваа 
листа престанува да важи Листата на хартии од вред-
ност за спроведување на монетарни операции („Служ-
бен весник на Република Македонија", бр. 84/2005). 

12. Оваа листа се применува од 01.02.2012 година. 
 
    Бр. 7530 

15 септември 2011 година                     Гувернер, 
      Скопје                                   Димитар Богов, с.р.  
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2853. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
68 став 1 точка 3 од Законот за банките („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009 и 
67/2010), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УПРАВУВАЊЕТО  СО  ЛИКВИДНОСНИОТ 
РИЗИК НА БАНКИТЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за 

управување со ликвидносниот ризик на банката која-
што опфаќа:  

- систем на управување со ликвидносниот ризик; 
- одржување соодветно ниво на ликвидност; 
- начин и содржина на известувањето на Народната 

банка на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: Народната банка). 

2. Под управување со ликвидносниот ризик, според 
оваа одлука, се подразбира управување со активата и 
пасивата така, што ќе се овозможи навремено и редов-
но плаќање на обврските, во нормални или во вонред-
ни услови на работење на банката. 

3. Ликвидносен ризик, според оваа одлука, е ризи-
кот од тоа банката да не може да обезбеди доволно па-
рични средства за измирување на своите краткорочни 
обврски во моментот на нивното достасување, или по-
требните средства да ги обезбеди со многу повисоки 
трошоци.  

 
II. СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ СО  

ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК 
 
4. Банката е должна да воспостави систем за упра-

вување со ликвидносниот ризик којшто одговара на 
природата, обемот и сложеноста на финансиските 
активности коишто ги врши таа .  

Системот од став 1 од оваа точка треба да ги опфа-
ти најмалку следниве компоненти: 

1) Организациска структура за управување со ли-
квидносниот ризик; 

2) Постапки и процедури на внатрешна контрола и 
ревизија; 

3) Информативен систем; 
4) Стрес-тестирање и 
5) План за управување со ликвидносниот ризик во 

вонредни услови. 
5. Банката е должна да има пишана политика и про-

цедури со кои се дефинира начинот на поставеноста 
и/или спроведувањето на компонентите од точка 4 став 
2 од оваа одлука. 

Во случај кога, согласно со Законот за банките, бан-
ката е предмет на консолидирана супервизија, полити-
ката за управување со ликвидносниот ризик го опфаќа 
и управувањето со ликвидносниот ризик на ниво на 
банкарската група.  

Во случај кога банката е дел од група чиешто ма-
тично лице е со седиште надвор од Република Македо-
нија, во политиката за управување со ликвидносниот 
ризик треба да се земат предвид и ограничувањата во 
меѓународниот трансфер на ликвидни средства, докол-
ку такви ограничувања постојат. 

 
II.1 Организациска структура за управување  

со ликвидносниот ризик 
 
6. Соодветна организациска структура за управува-

ње со ликвидносниот ризик подразбира јасно дефини-

рани надлежности и одговорности на органите на бан-
ката, како и дефинирање на задачите и одговорностите 
на соодветните организациски делови во банката што 
се надлежни за следење на ликвидноста на банката и 
управување со ликвидносниот ризик. 

7. Од аспект на управувањето со ликвидносниот ри-
зик, Надзорниот одбор на банката: 

- одобрува политика за управување со ликвиднос-
ниот ризик и го следи нејзиното спроведување, вклучу-
вајќи и одобрување и следење на Планот за управува-
ње со ликвидносниот ризик во вонредни услови; 

- ја разгледува соодветноста на донесената полити-
ка, најмалку на годишно ниво; 

- ги разгледува извештаите за ликвидносниот ри-
зик; 

- ги одобрува лимитите на изложеност на ликвидно-
сен ризик; 

- ја следи ефикасноста на внатрешната контрола, 
како составен дел на системот за управување со ли-
квидносниот ризик. 

 
8. Одборот за управување со ризици е одговорен за: 
- воспоставување и следење на политиката за упра-

вување со ликвидносниот ризик и давање предлози за 
нејзино ревидирање; 

- оценка на системот за управување со ликвиднос-
ниот ризик; 

- анализа на извештаите за изложеноста на банката 
на ликвидносниот ризик и следење на активностите 
што се преземаат заради управување со овој ризик; 

- одредување и редовно ревидирање на интерните 
ликвидносни показатели и на лимитите на изложеност 
на ликвидносен ризик; 

- дефинирање евентуални исклучоци во однос на 
дефинираните лимити и назначување одговорност за 
одлучување за примената на тие исклучоци; 

- ги воспоставува процедурите и начинот на врше-
ње стрес-тестирање; 

- други активности коишто е должен да ги врши 
согласно со Законот за банките и политиката за управу-
вање со ликвидносниот ризик.  

9. Покрај Одборот за управување со ризици, банка-
та може да има и посебен орган надлежен за управува-
ње со ликвидносниот ризик (во понатамошниот текст: 
посебниот орган) одговорен за оперативно спроведува-
ње на политиката за управување со ликвидносниот ри-
зик, преку дневно следење и контрола на ликвидносни-
от ризик. 

10. Управниот одбор и/или посебниот орган на бан-
ката, во согласност со Законот за банките и политиката 
за управување со ликвидносниот ризик, ги вршат нај-
малку следниве активности: 

- воспоставување и спроведување соодветни проце-
дури за управување со ликвидносниот ризик; 

- воспоставување и одржување на ефикасноста на 
системот за мерење, следење, контрола и известување 
на/за ликвидноста по одделни валути коишто имаат 
значајно влијание врз целокупната ликвидност на бан-
ката и следење на рочната структура на активата и па-
сивата во денари и во девизи; 

- обезбедување услови за следење на политиката за 
управување со ликвидносниот ризик; 

- воспоставување соодветен систем за известување 
на Надзорниот одбор и Одборот за управување со ри-
зици во врска со евентуалните надминувања на пропи-
шаните лимити на изложеност на ликвидносен ризик; 

- дефинирање на финансиските инструменти за 
управување со ликвидносниот ризик; 

- воспоставување процедури за утврдување и следе-
ње на стабилноста на депозитите; 

- воспоставување процедура за оценка на влијание-
то на новите производи врз изложеноста на ликвидно-
сен ризик; 
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- следење на потенцијалните обврски и изложено-
ста врз основа на вонбилансното работење на банката. 

 
II.2 Постапки и процедури на внатрешна контрола 

и ревизија 
 
11. Банката е должна да има соодветни постапки на 

внатрешна контрола коишто ќе овозможат интегрира-
ност на процесот на управување со ликвидносниот ри-
зик во севкупниот процес на управување со сите ризи-
ци. Внатрешната контрола на управувањето со ликвид-
носниот ризик е составен дел на целокупниот систем 
на внатрешна контрола, воспоставен на ниво на целата 
банка.  

За потребите на системот на внатрешната контрола 
на изложеноста на ликвидносен ризик, банката е долж-
на да воспостави: 

- лимити за одобрување на паричните текови над 
одреден износ и следење на почитувањето на пропиша-
ните лимити; 

- известување за евентуалното надминување на ли-
митите од алинеја 1 од овој став; 

- редовна проверка на податоците и информациите 
коишто се користат при утврдувањето на ликвидноста 
на банката. 

12. Внатрешната ревизија на управувањето со ли-
квидносниот ризик и на системот на внатрешна кон-
трола на изложеноста на ликвидносен ризик е составен 
дел на годишниот план на Службата за внатрешна ре-
визија. 

 
II.3 Информативен систем 

 
13. Банката воспоставува информативен систем кој-

што ќе овозможи навремено и постојано мерење, сле-
дење, контрола и известување во процесот на одлучу-
вање при управувањето со ликвидносниот ризик.  

14. Информативниот систем треба да овозможи нај-
малку: 

- мерење и следење на ликвидноста на банката и ли-
квидносниот ризик на дневна основа и во точно опре-
делени временски периоди; 

- мерење и следење на ликвидноста на банката за 
одделна странска валута којашто има значајно влија-
ние врз целокупната ликвидност на банката, на инди-
видуална и на агрегатна основа;  

- следење на почитувањето на воспоставените ли-
мити на изложеност на ликвидносен ризик; 

- обезбедување податоци за утврдување ликвиднос-
ни показатели и изготвување извештајни форми за по-
требите на органите на банката и сите останати лица 
коишто се вклучени во процесот на управување со ли-
квидносниот ризик; 

- анализа на движењата во депозитната база и утвр-
дување и следење на стабилноста на депозитите; 

- спроведување стрес-тестирање. 
 

II.4 Стрес-тестирање на ликвидноста 
 
15. Банката е должна, најмалку на годишна основа, 

да врши тестирање на ликвидноста во различни услови 
- стрес-сценарија, за да се утврди нивното влијание врз 
ликвидноста на банката, да се подготви банката за ра-
бота во вонредни услови, да се оценат можностите за 
раст на банката или да се утврди најдобриот извор за 
финансирање на новите активности/производи. 

16. Стрес-тестирањето претставува техника на 
управување со ризик што се користи за проценка на 
потенцијалното влијание на еден или повеќе внатреш-
ни или надворешни фактори на ризик врз финансиска-
та состојба и/или ликвидноста на банката. 

17. Стрес-тестирањето опфаќа сценарија коишто се 
специфични за банката (внатрешни фактори) и сцена-
рија коишто произлегуваат од пазарните услови во кои 
работи банката (надворешни фактори).  

18. Сценаријата коишто се специфични за банката 
треба да ги опфатат најмалку: значителното намалува-
ње на депозитната база, намалувањето на кредитната 
способност на банката, намалувањето на квалитетот на 
нејзиното кредитно портфолио, значителното реализи-
рање на потенцијалните обврски на банката, при што 
се зема предвид и влијанието на сите позиции каде што 
е дадена можност за предвремено повлекување или 
отплата. 

Сценаријата коишто произлегуваат од пазарните 
услови се однесуваат на промените во макроеконом-
ското опкружување и/или на нарушувања во функцио-
нирањето на пазарот/пазарите на кои работи банката: 
промените во каматните стапки или другите пазарни 
цени, промените во стапката на инфлација, генералната 
ограниченост на пристапот до одделни видови пазари 
и/или извори на средства, вклучувајќи ја и целосната 
недостапност на одделните извори на средства коишто 
се од особено значење за ликвидноста на банката.  

Покрај стрес-тестирањето на одделните сценарија, 
банката е должна да врши тестирање на ликвидноста 
со примена на комбинација на сценаријата од став 1 и 2 
од оваа точка.  

19. Банката е должна да го дефинира начинот на вр-
шење стрес-тестирање, како и претпоставките врз кои-
што ќе се заснова тоа тестирање, што вклучува: 

- спроведување и анализа на различните стрес-сце-
нарија и фреквентноста на нивното спроведување; 

- стрес-тестирање во редовни (нормални) услови на 
работење и стрес-тестирање во вонредни услови на ра-
ботење; 

- активности коишто треба да ги преземе посебниот 
орган или Управниот одбор во зависност од добиените 
резултати од тестирањето; 

- начин на известување на Надзорниот одбор и Од-
борот за управување со ризици за резултатите од тести-
рањето. 

Банката е должна да врши документирање и реви-
дирање на претпоставките коишто ги користи при 
стрес-тестирањето, документирање на добиените ре-
зултати, како и документирање на активностите кои-
што биле преземени од страна на соодветните органи 
врз основа на тие резултати. 

 
II.5 План за управување со ликвидносниот ризик во 

вонредни услови 
 
20. Банката е должна да развие План за управување 

со ликвидносниот ризик во вонредни услови (во пона-
тамошниот текст: Планот). 

21. Планот содржи: 
- јасна поделба на задачите, надлежностите, одго-

ворностите и одлучувањето во врска со примената на 
Планот; 

- показатели за рано предупредување за настанува-
ње вонредни услови, како и одредување на лицата во 
банката коишто се одговорни за следење и известување 
во врска со овие показатели; 

- дефинирање на вонредните услови за коишто ќе 
се применува Планот; 

- дефинирање на активностите што треба да се пре-
земат и утврдување на можните извори на средства, 
нивната големина и приоритет на користење во различ-
ни услови, како и дефинирање на временскиот период 
во кој треба да се преземат дефинираните активности; 
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- утврдување на начинот на комуникација со глав-
ните депоненти, деловните партнери, други клиенти и 
јавноста во вонредни услови; 

- податоци за контакт на лицата што се одговорни 
за спроведување на Планот. 

22. Банката е должна да врши периодично ревиди-
рање на Планот за да се земат предвид промените во 
внатрешните и надворешните услови на работењето на 
банката. 

 
III. СООДВЕТНА ЛИКВИДНОСТ 

 
23. Заради одржување соодветно ниво на ликвид-

ност, банката е должна најмалку: 
1) да ги планира и да ги следи приливите и одливи-

те на парични средства; 
2) да воспоставува и да одржува соодветна рочна 

структура на активата (побарувањата) и пасивата (об-
врските) на банката; 

3) да ги следи изворите на средства и нивната кон-
центрација; 

4) да ги одржува стапките на ликвидност пропиша-
ни со оваа одлука; и 

5) да утврди и да следи интерни ликвидносни пока-
затели. 

  
III. 1 Планирање и следење на приливите и  

одливите на паричните средства 
 
24. Банката е должна да ги планира и да ги следи 

приливите и одливите на паричните средства. Планира-
њето треба да ги вклучи сите видови тековни и идни 
(очекувани) приливи и одливи на парични средства, 
вклучувајќи ги и приливите и одливите врз основа на 
вонбилансните позиции на банката.  

25. Како очекувани приливи на парични средства се 
сметаат приливите врз основа на сите видови депозити, 
наплата на кредити, продажба на хартии од вредност, 
користење меѓубанкарски позајмици, приливи врз ос-
нова на вонбилансни позиции, приливи врз основа на 
финансиски деривати, како и сите други приливи со 
висок степен на сигурност. 

26. Како очекувани одливи на парични средства се 
сметаат одливите врз основа на одобрени кредити, ку-
пени хартии од вредност, давање меѓубанкарски позај-
мици, исплаќање депозити, одливи врз основа на вон-
билансни позиции, одливи врз основа на финансиски 
деривати, како и сите други одливи коишто се очекува 
да настанат во периодот.  

 
III. 2 Воспоставување и одржување соодветна рочна 

структура 
 
27. Банката е должна да ја следи рочната структура 

на активата и пасивата, од аспект на усогласеноста на 
активните и пасивните позиции според нивната дого-
ворна преостаната рочност. 

За следење на рочната усогласеност, банката ги рас-
поредува приливите и одливите по одделни активни и 
пасивни позиции во соодветни временски периоди, и 
тоа: до седум дена, од седум дена до еден месец, од 
еден до три месеци, од три до шест месеци и од шест 
до дванаесет месеци. Во рочната структура се вклучу-
ваат и приливите и одливите на банката врз основа на 
вонбилансните позиции и на финансиските деривати. 

Под договорна преостаната рочност на поединечни-
те побарувања и обврски, според оваа одлука, се по-
дразбира преостанатиот период до нивната фактичка 
договорна рочност. 

28. Покрај следењето на рочната структура преку 
договорната преостаната рочност, банката е должна да 
ја утврдува рочноста на побарувањата и обврските и 
преку утврдување и следење на нивната очекувана пре-
останата рочност. 

Банката ја утврдува очекуваната преостаната роч-
ност со користење соодветни претпоставки (во поната-
мошниот текст: претпоставките) за големината на па-
ричните приливи и одливи во одделни временски пери-
оди коишто ја земаат предвид веројатноста за настану-
вање на одреден паричен прилив или одлив (пр. веро-
јатност за наплата на побарувањата на банката во роко-
вите на достасување, веројатност за нивото на депози-
ти коишто нема да бидат повлечени во рокот на нивно-
то достасување и слично). 

29. Заради соодветно утврдување на очекуваната 
преостаната рочност, банката е должна да ги исполнува 
најмалку следниве услови: 

- да го пропише користењето на претпоставките во 
политиката за управување со ликвидносниот ризик; 

- да располага со соодветна база на податоци за 
движењето и износот на одделните видови парични 
приливи и одливи, врз чија основа се утврдени соод-
ветните претпоставки; 

- базата на податоци за движењето и износот на па-
ричните приливи, односно одливи мора да содржи вре-
менска серија од најмалку пет години. По исклучок, 
банка којашто е основана и работи помалку од пет го-
дини е должна да има база на податоци којашто го оп-
фаќа целиот период на нејзиното работење; 

- претпоставките го земаат предвид цикличниот и 
сезонскиот карактер на одделните видови приливи, од-
носно одливи; 

- да врши редовно ревидирање на утврдените прет-
поставки заради нивното приспособување на момен-
талните внатрешни и надворешни услови. 

За потребите на оваа одлука, банката може да ги 
групира одделните видови парични приливи или одли-
ви според категоријата на клиентот, рочноста, валута-
та, секторот на којшто припаѓа клиентот и слично.  

Банката е должна, во политиката за управување со 
ликвидносниот ризик, да го утврди начинот на групи-
рање на одделните видови парични приливи и одливи.  

30. Банката е должна до Народната банка, да ги до-
стави претпоставките врз чија основа ја одредува оче-
куваната преостаната рочност, како и да достави доказ 
за исполнување на условите предвидени во точка 29 од 
оваа одлука. 

31. Во зависност од системот за управување со ли-
квидносниот ризик и нивото на ликвидност, а заради 
соодветно утврдување на очекуваната преостаната роч-
ност, Народната банка може да побара од банката да 
применува поинакви претпоставки или да пропише ко-
рективни фактори коишто банката е должна да ги по-
читува при изработката и следењето на рочната стру-
ктура на активата и пасивата. 

 
III. 3 Следење на изворите на средства и нивната 

концентрација 
  
32. Следењето на изворите на средства и нивната 

концентрација треба да вклучи: 
- воспоставување и одржување редовни контакти со 

најголемите депоненти, кореспондентните банки и дру-
гите значајни клиенти и деловни партнери; 

- утврдување на степенот на стабилност на оддел-
ните видови депозити, имајќи ги предвид карактери-
стиките на депонентот и на депозитот;  

- следење на диверзифицираноста на изворите на 
средства; 
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- утврдување и следење на движењата кај останати-
те извори на средства.  

33. Заради воспоставување соодветен систем за сле-
дење на своите извори на средства, банката е должна 
да го следи учеството на депозитите на најголемите де-
поненти и лицата поврзани со нив во нејзините вкупни 
депозити.  

Како најголеми депоненти се сметаат дваесетте де-
поненти на банката, коишто имаат најголемо учество 
на просечниот износ на нивните депозити, во просеч-
ниот износ на вкупните депозити на банката.  

За потребите на оваа одлука, банката е должна да го 
утврдува и следи нивото на концентрација кај трансак-
циските сметки и депозитите по видување. Нивото на 
концентрација го претставува односот помеѓу просеч-
ниот износ на депозитите по видување и трансакциски-
те сметки на дваесетте депоненти на банката со најго-
лемо учество во просечниот износ на вкупните депози-
ти (по видување и трансакциски сметки и вкупниот 
просечен износ на депозитите по видување и трансак-
циските сметки на банката.  

 
III.4 Стапки на ликвидност 

 
34. Заради одржување соодветно ниво на ликвид-

ност, банката е должна да ги пресметува и да ги одржу-
ва следниве стапки на ликвидност: 

- стапка на ликвидност до 30 дена како однос меѓу 
средствата и обврските коишто достасуваат во следни-
те 30 дена; 

- стапка на ликвидност до 180 дена како однос меѓу 
средствата и обврските коишто достасуваат во следни-
те 180 дена. 

Стапките на ликвидност од ставот 1 од оваа точка 
мора да бидат најмалку еднакви на 1 (во понатамошни-
от текст: минимално ниво). 

35. Доколку банката не го одржува минималното 
ниво, таа е должна, заедно со извештајот од точка 43 
став 1 од оваа одлука, да достави писмено образложе-
ние до Народната банка за причините коишто довеле 
до настанатото пречекорување, како и да ги наведе 
мерките за достигнување на минималното ниво. 

Народната банка може да и наложи соодветни мер-
ки за усогласување, во определен временски рок, на 
банката којашто не го одржува минималното ниво. 

36. При пресметката на стапката на ликвидност до 
30 дена, банката ги вклучува следниве позиции: 

a) Активни позиции: 
- средствата кај Народната банка, вклучувајќи го и 

делот од задолжителната резерва којшто може да го ко-
ристи банката; 

- должничките инструменти издадени од Народната 
банка; 

- други парични средства и парични еквиваленти; 
- хартиите од вредност или средствата коишто На-

родната банка ги прифаќа како инструменти за обезбе-
дување при спроведувањето на монетарните операции; 

- кредитите, каматите, провизиите и другите поба-
рувања (со исклучок на побарувањата врз основа на 
хартии од вредност) од финансиските и нефинансиски-
те лица коишто претставуваат изложеност на кредитен 
ризик класифицирани во категориите на ризик „А“ и 
„Б“, коишто достасуваат во следните 30 дена. Во оваа 

позиција не се вклучуваат изложеностите на кредитен 
ризик класифицирани во категориите на ризик „А“ и 
„Б“, чијшто рок на достасување е продолжен два или 
повеќе пати; 

- хартиите од вредност коишто се чуваат за тргува-
ње, се расположливи за продажба или се мерат по обје-
ктивна вредност преку билансот на успех, определени 
како такви при почетното признавање и коишто припа-
ѓаат на ликвидно ниво 1 (според правилата на Маке-
донската берза за рангирање на хартиите од вредност 
според критериумот: просечен дневен промет и просе-
чен дневен број трансакции);  

- хартии од вредност коишто се чуваат за тргување 
и се расположливи за продажба, со исклучок на харти-
ите од вредност од алинеја 6 од оваа потточка, на кои, 
согласно со методологијата за утврдување на адекват-
носта на капиталот, им е доделен пондер на ризичност 
од најмногу 20%;  

- финансиските средства што се мерат по објектив-
на вредност преку билансот на успех, определени како 
такви при почетното признавање, со  исклучок на хар-
тиите од вредност од алинеја 6 од оваа потточка и де-
риватите за тргување, вградените деривати и деривати-
те што се чуваат за управување со ризик, на кои, сог-
ласно со методологијата за утврдување на адекватноста 
на капиталот, им е доделен пондер на ризичност од 
најмногу 20%; 

- должничките инструменти што се чуваат до доста-
сување, коишто достасуваат во следните 30 дена и на 
кои, согласно со методологијата за утврдување на аде-
кватноста на капиталот, им е доделен пондер на ризич-
ност од најмногу 20%;  

- гаранциите, акредитивите и терминските трансак-
ции коишто значат потенцијален прилив за банката и 
достасуваат во следните 30 дена, со исклучок на вонби-
лансните ставки коишто се поврзани со одредени 
активни билансни позиции; 

б)   Пасивни позиции: 
- трансакциските сметки и депозитите по видување, 

во износ определен согласно со точка 38 од оваа одлу-
ка; 

- финансиските обврски по објективна вредност 
преку билансот на успех (со исклучок на дериватите за 
тргување, вградените деривати и дериватите коишто се 
чуваат за управување со ризик); 

- 80% од орочените депозити коишто достасуваат 
во следните 30 дена, 

- сите останати билансни пасивни позиции коишто 
достасуваат во следните 30 дена; 

- 15% од одобрените пречекорувања на трансакци-
ските сметки и кредитните картички; 

- сите термински трансакции, отворени непокриени 
акредитиви, неотповикливи рамковни кредити, гаран-
ции и други вонбилансни ставки класифицирани во ка-
тегориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“, коишто достасуваат 
во следните 30 дена. Како други вонбилансни ставки 
не се сметаат покриените гаранции и акредитиви, без-
условно отповикливите рамковни кредити и ставките 
коишто се опфатени во претходната позиција. 

По исклучок на став 1 од оваа точка, банката не мо-
же да ги земе предвид активните позиции со кои банка-
та не може слободно да располага (пр. позиции коишто 
служат како обезбедување на обврски на други лица; 
позиции што служат како покритие по преземена обвр-
ска на банката, кога позицијата што се обезбедува и по-
зицијата којашто служи како обезбедување се со раз-
лична рочност; позиции за кои се води судски спор и 
слично).  
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37. При пресметката на стапката на ликвидност до 
180 дена, банката ги вклучува следниве позиции: 

a) Активни позиции: 
- средствата кај Народната банка, вклучувајќи го и 

делот од задолжителната резерва којшто може да го ко-
ристи банката; 

- должничките инструменти издадени од Народната 
банка; 

- други парични средства и парични еквиваленти; 
- хартиите од вредност или средствата коишто На-

родната банка ги прифаќа како инструменти за обезбе-
дување при спроведувањето на монетарните операции, 

- кредитите, каматите, провизиите и другите поба-
рувања (со исклучок на побарувањата врз основа на 
хартии од вредност) од финансиските и нефинансиски-
те лица коишто претставуваат изложеност на кредитен 
ризик класифицирани во категориите на ризик „А“ и 
„Б“, коишто достасуваат во следните 180 дена. Во оваа 
позиција не се вклучуваат изложеностите на кредитен 
ризик класифицирани во категориите на ризик „А“ и 
„Б“, чијшто рок на достасување е продолжен два или 
повеќе пати; 

- хартиите од вредност коишто се чуваат за тргува-
ње, се расположливи за продажба или се мерат по обје-
ктивна вредност преку билансот на успех, определени 
како такви при почетното признавање и коишто припа-
ѓаат на ликвидно ниво 1 (според правилата на Маке-
донската берза за рангирање на хартиите од вредност 
според критериумот: просечен дневен промет и просе-
чен број трансакции);  

- хартии од вредност коишто се чуваат за тргување 
и се расположливи за продажба, со исклучок на харти-
ите од вредност од алинеја 6 од оваа потточка, на кои, 
согласно со методологијата за утврдување на адекват-
носта на капиталот, им е доделен пондер на ризичност 
од најмногу 20%;  

- финансиските средства што се мерат по објектив-
на вредност преку билансот на успех, определени како 
такви при почетното признавање, со  исклучок на хар-
тиите од вредност од алинеја 6 од оваа потточка и де-
риватите за тргување, вградените деривати и деривати-
те што се чуваат за управување со ризик, на кои, сог-
ласно со методологијата за утврдување на адекватноста 
на капиталот, им е доделен пондер на ризичност од 
најмногу 20%; 

- должничките инструменти што се чуваат до доста-
сување, коишто достасуваат во следните 180 дена и на 
кои, согласно со методологијата за утврдување на аде-
кватноста на капиталот, им е доделен пондер на ризич-
ност од најмногу 20%;  

- гаранциите, акредитивите и терминските трансак-
ции коишто значат потенцијален прилив за банката и 
достасуваат во следните 180 дена, со исклучок на вон-
билансните ставки коишто се поврзани со одредени 
активни билансни позиции; 

б)   Пасивни позиции: 
- трансакциските сметки и депозитите по видување, 

во износ определен согласно со точка 39 од оваа одлу-
ка, 

- финансиските обврски по објективна вредност 
преку билансот на успех (со исклучок на дериватите за 

тргување, вградените деривати и дериватите коишто се 
чуваат за управување со ризик); 

- 80% од орочените депозити коишто достасуваат 
во следните 180 дена;  

- сите останати билансни пасивни позиции коишто 
достасуваат во следните 180 дена; 

- 20% од одобрените пречекорувања на трансакци-
ските сметки и кредитните картички; 

- сите термински трансакции, отворени непокриени 
акредитиви, неотповикливи рамковни кредити, гаран-
ции и други вонбилансни ставки класифицирани во ка-
тегориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“, коишто достасуваат 
во следните 180 дена. Како други вонбилансни ставки 
не се сметаат покриените гаранции и акредитиви, без-
условно отповикливите рамковни кредити и ставките 
коишто се опфатени во претходната позиција. 

По исклучок на став 1 од оваа точка, банката не мо-
же да ги земе предвид активните позиции со кои банка-
та не може слободно да располага (пр. позиции коишто 
служат како обезбедување на обврски на други лица; 
позиции коишто служат како покритие по преземена 
обврска на банката, кога позицијата што се обезбедува 
и позицијата којашто служи како обезбедување се со 
различна рочност; позиции за кои се води судски спор 
и слично).  

38. При утврдување на стапката на ликвидност до 
30 дена, банката ги вклучува трансакциските сметки и 
депозитите по видување во износ од: 

- 30%, доколку нивото на концентрација, утврдено 
согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, не надми-
нува 30%; 

- 35%, доколку нивото на концентрација, утврдено 
согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, изнесува 
над 30%, но не надминува 50%; 

- 40%, доколку нивото на концентрација, утврдено 
согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, надминува 
50%. 

39. При утврдување на стапката на ликвидност до 
180 дена, банката ги вклучува трансакциските сметки и 
депозитите по видување во износ од:  

- 40%, доколку нивото на концентрација, утврдено 
согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, не надми-
нува 30%; 

- 45%, доколку нивото на концентрација, утврдено 
согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, изнесува 
над 30%, но не надминува 50%; 

- 50%, доколку нивото на концентрација, утврдено 
согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, надминува 
50%. 

40. Доколку Народната банка утврди дека банката 
нема воспоставено или не применува соодветен систем 
за управување со ликвидносниот ризик, во согласност 
со оваа одлука, може да пропише и поинакви пондери 
на вклучување на одделните позиции во пресметката 
на стапките на ликвидност, од пондерите предвидени 
во точките 36 и 37 на оваа одлука. 

41. Стапките на ликвидност од точка 34 на оваа од-
лука се утврдуваат на крајот на секој месец како просек 
на дневните состојби на позициите коишто се вклучу-
ваат во нивното утврдување, за секој работен ден во 
месецот. 
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III.5 Утврдување и следење на интерните  
ликвидносни показатели 

 
42. Покрај стапките на ликвидност од главата III.4 

од оваа одлука, банката е должна, во зависност од при-
родата и карактеристиките на финансиските активно-
сти коишто ги врши, во рамките на својата политика, 
да пропише еден или повеќе интерни ликвидносни по-
казатели за следење на нивото на ликвидност и на из-
ложеност на ликвидносен ризик, како и да одреди со-
одветни граници во кои можат да се движат тие показа-
тели. 

Банката е должна да го дефинира начинот на мере-
ње и следење на интерните ликвидносни показатели и 
да утврди временски периоди во кои тие показатели ќе 
се почитуваат (на дневна, неделна или месечна основа). 
Временскиот период на почитување на ликвидносните 
показатели треба да одговара на карактеристиките на 
секој одделен показател. 

Во зависност од системот за управување со ликвид-
носниот ризик и нивото на ликвидност, Народната бан-
ка може да определи поинакви граници и временски 
периоди на следење на интерните ликвидносни показа-
тели, како и да определи дополнителни ликвидносни 
показатели за секоја одделна банка со граници на нив-
ното движење и периоди за пресметка.  

 
IV. НАЧИН И СОДРЖИНА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 

НАРОДНАТА БАНКА 
 
43. Банката е должна на месечна основа да изготву-

ва: 
- Извештаи за рочната структура на активата и па-

сивата во денари, во девизи и на агрегатно ниво; 
- Извештај за најголемите депоненти и нивото на 

концентрација; 
- Извештај за стапките на ликвидност до 30 и 180 

дена; 
- Извештај за интерните ликвидносни показатели. 
Банката е должна да ги достави извештаите од став 

1 од оваа точка до Народната банка, во рок од петнае-
сет дена по истекот на месецот за кој се известува. 

Гувернерот на Народната банка со упатство ги про-
пишува формата и содржината на извештаите од став 1 
од оваа точка и начинот на известување. 

44. На посебно барање на Народната банка, банката 
е должна да ги изготви извештаите од точка 43 став 1 
од оваа одлука, со состојба на друг ден и во друг рок, 
коишто се различни од состојбата и рокот наведени во 
точката 43 став 2 од оваа одлука. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
45. Банката е должна да ги изработи и да ги достави 

до Народната банка првите извештаи од точка 43 од 
оваа одлука, со состојба на 31.10.2011 година, во рокот 
од точка 43 став 2 од оваа одлука. 

46. Одредбите од оваа одлука соодветно се приме-
нуваат и на штедилниците во Република Македонија. 

47. Со отпочнувањето со примена на оваа одлука, 
престануваат да важат Одлуката за управување со ли-
квидносниот ризик („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 163/2008, 66/2009, 144/2009, 157/2009 
и 14/2011) и Објавата за месечната динамика на усогла-
сување на стапките на ликвидност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 69/2011). 

48. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе почне да се применува од 01.10.2011 година.  

 
О.бр.02-15/IX-7/2011           Гувернер и претседавач 

15 септември 2011 година    на Советот на Народната банка  
       Скопје                   на Република Македонија,  
                              Димитар Богов, с.р. 

__________ 
2854. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со 
член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 158/2010), Советот на Народната банка 
на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 
 

Општи одредби 
 

1. Со оваа одлука, Народната банка на Република 
Македонија (во понатамошниот текст: Народната бан-
ка) ги регулира пресметувањето и исполнувањето на 
задолжителната резерва на банките и филијалите на 
странските банки, коишто имаат дозвола за основање и 
работење, односно дозвола за отворање и работа изда-
дена од гувернерот на Народната банка (во понатамош-
ниот текст: банките) и штедилниците, коишто имаат 
дозвола за основање и работење издадена од гуверне-
рот на Народната банка.  

 
Основа за задолжителната резерва 

 
2. Основата за пресметување на задолжителната ре-

зерва (во понатамошниот текст: основа за задолжител-
ната резерва) ја сочинуваат обврските на банките во 
домашна и во странска валута (прилози 1 и 2, коишто 
се составен дел на оваа одлука) и обврските на штедил-
ниците во домашна валута (прилог 1), и тоа: 

- депозити и примени кредити; 
- издадени должнички хартии од вредност од стра-

на на банки и штедилници; 
- останати обврски. 
Во основата за задолжителната резерва не влегуваат: 
- обврските кон банките и штедилниците; 
- обврските кон Народната банка; 
- обврските врз основа на субординирани и хибрид-

ни капитални инструменти коишто, согласно со Мето-
дологијата за утврдување на адекватноста на капиталот 
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пропишана од страна на Народната банка, се дел од до-
полнителниот капитал I и II на банката, односно ште-
дилницата. 

3. Банките се должни да ја известат Народната бан-
ка за состојбите на обврските, коишто ја сочинуваат 
основата за задолжителната резерва, за секој ден од ка-
лендарскиот месец, најдоцна до последниот работен 
ден пред почетокот на периодот на исполнувањето.  

Штедилниците се должни да ја известат Народната 
банка за состојбите на обврските, коишто ја сочинуваат 
основата за задолжителната резерва, за секој ден од 
последниот календарски месец во кварталот, најдоцна 
до последниот работен ден пред почетокот на периодот 
на исполнувањето.  

Обврските во странска валута, за секој ден од ка-
лендарскиот месец, се изразуваат во денари со примена 
на средниот курс на Народната банка, којшто важи на 
последниот ден од календарскиот месец. 

Банките го вршат известувањето од став 1 на оваа 
точка преку Електронскиот систем на Народната банка 
за задолжителната резерва (во понатамошниот текст: 
Електронскиот систем). Начинот на користење на Еле-
ктронскиот систем е опишан во „Технички инструкции 
за работа со Електронскиот систем на Народната банка 
за задолжителната резерва". 

Штедилниците го доставуваат известувањето од 
став 2 на оваа точка по пошта на образец - прилог 3, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

4. Основата за задолжителната резерва на банките 
за одреден период на исполнување се пресметува како 
просек од обврските за секој ден од календарскиот ме-
сец што му претходи на периодот на исполнување. 
Просекот од обврските во странска валута се изразува 
и во евра, со примена на средниот курс на Народната 
банка, којшто важи на последниот ден од календарски-
от месец. 

Основата за задолжителната резерва на штедилни-
ците за три последователни периоди на исполнување се 
пресметува како просек од обврските за секој ден од 
последниот календарски месец во кварталот што му 
претходи на првиот од трите периоди на исполнување. 

 
Стапка на задолжителната резерва 

 
5. Стапката на задолжителната резерва за банките 

изнесува: 
- 10% за обврски во домашна валута; 
- 20% за обврски во домашна валута со валутна кла-

узула; 
- 13% за обврски во странска валута. 
По исклучок на став 1 од оваа точка, стапката на за-

должителната резерва изнесува 0% за: 
- обврски кон физички лица во домашна валута, во 

домашна валута со валутна клаузула и во странска ва-
лута со договорна рочност над две години;  

- обврски по репо-трансакции во домашна валута. 
На депозитите, кои спаѓаат во обврските од став 2 

алинеја 1 од оваа точка, се применува стапката на за-

должителна резерва од 0% доколку согласно со дого-
ворните услови: 

- не постои можност за предвремено повлекување 
на депозитот од страна на физичкото лице пред исте-
кот на договорниот рок на орочување; или  

- е предвидено предвремено повлекување на депо-
зитот пред истекот на договорниот рок на орочување 
со раскинување на договорот во целост и пресметува-
ње камата со примена на каматна стапка којашто не е 
повисока од 1/4 од важечката каматна стапка на депо-
зитот, за периодот од датумот на орочување/преорочу-
вање до датумот на повлекување на депозитот.     

6. Стапката на задолжителната резерва за штедил-
ниците изнесува 2,5%.  

 
Пресметка на задолжителната резерва 

 
7. Задолжителната резерва на банките во денари се 

пресметува како збир од: 
- износот добиен со примена на стапките од точка 5 

став 1 алинеја 1 и став 2 на основата од обврските во 
домашна валута; 

- износот добиен со примена на стапките од точка 5 
став 1 алинеја 2 и став 2 алинеја 1 на основата од обвр-
ските во домашна валута со валутна клаузула; и 

- 23% од износот добиен со примена на стапките од 
точка 5 став 1 алинеја 3 и став 2 алинеја 1 на основата 
од обврските во странска валута.  

8. Задолжителната резерва на банките во странска 
валута изнесува 77% од износот добиен со примена на 
стапките од точка 5 став 1 алинеја 3 и став 2 алинеја 1 
на основата од обврските во странска валута. 

9. Банката ја потврдува пресметаната задолжителна 
резерва преку Електронскиот систем најдоцна еден ра-
ботен ден пред почетокот на периодот на исполнување 
на задолжителната резерва. Доколку банката не ја по-
тврди пресметката во предвидениот рок, задолжител-
ната резерва утврдена за тој период на исполнување е 
конечна. 

10. Задолжителната резерва на штедилниците се 
пресметува со примена на стапката од точка 6 на осно-
вата за задолжителна резерва. 

 
Исполнување на задолжителната резерва 

 
11. Банката ја исполнува задолжителната резерва во 

денари доколку просечната дневна состојба на сметка-
та на банката кај Народната банка за периодот на ис-
полнување е најмалку еднаква на пресметаната задол-
жителна резерва, согласно со точка 7 од оваа одлука.  

На дневна основа, банката може целосно да ја кори-
сти задолжителната резерва во денари. 

12. Банката ја исполнува задолжителната резерва во 
евра доколку дневната состојба на издвоените средства 
на банката на девизна сметка на Народната банка во 
странство е најмалку еднаква на пресметаната задол-
жителна резерва, согласно со точка 8 од оваа одлука. 
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13. Штедилницата ја исполнува задолжителната ре-
зерва во денари доколку дневната состојба на издвое-
ните средства на штедилницата на посебната сметка за 
задолжителната резерва во Народната банка е најмалку 
еднаква на пресметаната задолжителна резерва, соглас-
но со точка 10 од оваа одлука. 

14. Народната банка го утврдува периодот на ис-
полнување на задолжителната резерва во денари и во 
евра, за банките и штедилниците, во индикативен ка-
лендар на периоди на исполнување на задолжителната 
резерва за тековната година. 

Календарот се објавува најмалку еден месец пред 
почетокот на тековната година на интернет-страницата 
на Народната банка.  

 
Надомест на задолжителната резерва 

 
15. Стапката на надомест на задолжителната резер-

ва во денари изнесува 1,00% на годишно ниво.  
Стапката на надомест на задолжителната резерва во 

евра изнесува 0,10% на годишно ниво. 
16. Народната банка го пресметува надоместот на 

исполнетата задолжителна резерва најмногу до висина-
та на задолжителната резерва, согласно со точка 7, 8 и 
10 од оваа одлука, со примена на следнава формула: 

 
 
    
 
каде што: 
N - надомест на задолжителната резерва за перио-

дот на исполнување  
ZR - износ на исполнетата задолжителна резерва 
n - стапка на надомест 
d - број на денови во периодот на исполнување 
Надоместот се плаќа по истекот на периодот на ис-

полнување. 
17. Доколку Народната банка утврди дека задолжи-

телната резерва на банка или штедилница за одреден 
период на исполнување е пониска од задолжителната 
резерва пресметана согласно со точките 7, 8 или 10, за-
ради погрешни податоци за основата за задолжителна 
резерва, банката односно штедилницата е должна да 
издвои фиксен износ во висина на оваа разлика на по-
себна сметка на Народната банка во времетраење за 
конкретниот период на исполнување. Народната банка 
не плаќа надомест на издвоениот износ. 

Доколку Народната банка утврди дека задолжител-
ната резерва на банка или штедилница за одреден пер-
иод на исполнување е повисока од задолжителната ре-
зерва пресметана согласно со точките 7, 8 или 10, зара-
ди погрешни податоци за основата за задолжителна ре-
зерва, банката односно штедилницата е должна да го 
врати исплатениот надомест пресметан на износот во 
висина на оваа разлика, во рок од осум дена од денот 
на настанувањето на обврската. 

Казнени одредби 
 

18. Народната банка пресметува и наплаќа казнена 
камата за неисполнување на задолжителната резерва од 
страна на банките и штедилниците. 

Банките и штедилниците се должни да ја платат 
казнената камата во рок од осум дена од денот на на-
станувањето на обврската.  

Народната банка може да преземе и други мерки во 
случај на непочитување на одредбите од оваа одлука. 

 
Задолжителна резерва при статусни промени и одзе-

мање дозвола на банка/штедилница 
 

19. Народната банка може да исклучи банка/ште-
дилница од исполнувањето на задолжителната резерва 
од првиот ден на периодот на исполнување, доколку на 
банката/штедилницата и е одземена дозволата за осно-
вање и работење во текот на тој период. 

20. Во случај на спојување или присоединување на 
банки во текот на периодот на исполнување, задолжи-
телната резерва се пренесува на новата банка, односно 
на банката којашто продолжува да работи. Исполнува-
њето на задолжителната резерва претставува збир на 
исполнувањето на задолжителната резерва на банките 
коишто се спојуваат или се присоединуваат. 

21. Во случај на поделба на банка во текот на пери-
одот на исполнување, задолжителната резерва се пре-
несува на новите банки. Секоја банка презема дел од 
задолжителната резерва што претставува соодветен со-
однос од вкупната основа за задолжителната резерва на 
банката што е поделена. Истиот сооднос се применува 
и при исполнувањето на задолжителната резерва. 

22. Во случај на спојување на штедилници заради 
формирање банка, присоединување на штедилници кон 
банка или преобразба на штедилница во банка во текот 
на периодот на исполнување, задолжителната резерва 
на штедилниците за тековниот период на исполнување 
се пренесува во еднаков износ на новата банка, однос-
но на банката којашто продолжува да работи. Задолжи-
телната резерва до крајот на тековниот период се ис-
полнува на просечно ниво. 

 
Завршни одредби 

 
23. Со денот на започнувањето со примена на оваа 

Одлука, престанува да важи Одлуката за задолжителна 
резерва („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 66/2009 и бр. 126/2009). 

24. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 11.01.2012 година. 

 
О.бр.02-15/IX-8/2011           Гувернер и претседавач 

15 септември 2011 година    на Советот на Народната банка  
       Скопје                    на Република Македонија,  
                             Димитар Богов, с.р. 
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2855. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 и член 68 став 

3 од Законот за Народната банка на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010), член 2 став 1 точка 29 и член 64 став 3 од За-
конот за банките („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 67/2007, 90/2009 и 67/2010) и точка 140 
од Одлуката за методологијата за утврдување на аде-
кватноста на капиталот („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 159/2007, 32/2008, 31/2009, 96/2009, 
157/2009 и 91/2011), гувернерот на Народната банка на 
Република Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИ-
ЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АДЕКВАТНОСТА НА 

КАПИТАЛОТ 
 
I. Во главата IV.1 потточка 15.2 од Упатството за 

спроведување на Одлуката за методологијата за утвр-
дување на адекватноста на капиталот („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 43/2009), се вршат 
следниве измени: 

1. Во позицијата 4), зборовите: „на земјите-членки 
на Европската унија, Швајцарија, Канада, Јапонија, Ав-
стралија, Норвешка и САД“, се заменуваат со зборови-
те: „на други земји за кои е утврден кредитен рејтинг 
од најмалку БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард 
и Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот на „Му-
дис“)“. 

2. Во позицијата 8), зборовите: „,владите и централ-
ните банки на земјите-членки на Европската унија, 
Швајцарија, Канада, Јапонија, Австралија, Норвешка и 
САД“, се заменуваат со зборовите: „и од владите и 
централните банки на други земји за кои е утврден кре-
дитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со рејтингот 
на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот 
на „Мудис“)“. 

3. Во позицијата 15), зборовите: „земјите-членки на 
Европската унија, Швајцарија, Канада, Јапонија, Ав-
стралија, Норвешка и САД“, се заменуваат со зборови-
те: „други земји за кои е утврден кредитен рејтинг од 
најмалку БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард и 
Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот на „Мудис“)“. 

II. Образецот АПКР, којшто е составен дел на Упат-
ството за спроведување на Одлуката за методологијата 
за утврдување на адекватноста на капиталот, се заме-
нува со нов образец АПКР. 

III. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, a ќе се применува од 30.09.2011 година. 

 
У. бр. 7513                                       Гувернер 

15 септември 2011 година               Димитар Богов, с.р.  
         Скопје      
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2856. 
Врз основа на член 47 став 1 точки 3 и 18, а соглас-

но со член 7 став 1 точка 4, член 24 и член 41 од Зако-
нот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе  

 
П О Л И Т И К А 

ЗА  ЧУВАЊЕ  И  УПРАВУВАЊЕ  СО ДЕВИЗНИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Општи одредби 
 
1. Со оваа политика се регулираат начинот и усло-

вите за чување и управување со девизните резерви на 
Република Македонија (во понатамошниот текст: де-
визните резерви). 

2. Девизните резерви претставуваат финансиски 
средства деноминирани во странска валута со коишто 
располага Народната банка на Република Македонија 
(во понатамошниот текст: Народната банка) и коишто 
Народната банка може да ги користи за директно фи-
нансирање на платните нерамнотежи или за индирект-
но регулирање на големината на овие нерамнотежи 
преку интервенции на домашниот девизен пазар во на-
сока на обезбедување стабилност на девизниот курс на 
денарот. 

 
Цели и принципи при чувањето и управувањето со 

девизните резерви 
 
3. Народната банка самостојно управува со девиз-

ните резерви во согласност со најдобрите меѓународни 
практики и основната цел - постигнување и одржување 
на ценовната стабилност, почитувајќи ги првенствено 
принципите на сигурност и ликвидност, а потоа и 
принципот на профитабилност. 

При управувањето со девизните резерви Народната 
банка обезбедува и навремено и редовно извршување 
на финансиските обврски на Република Македонија 
кон странство. 

4. Во согласност со принципот на сигурност, На-
родната банка ги инвестира девизните резерви во фи-
нансиски институции и инструменти од земји-членки 
на ОЕЦД и Европската Унија со долгорочен кредитен 
рејтинг од најмалку А-/А3 или истоветен, утврден од 
неколку меѓународно признати рејтинг-агенции. 

Кај трансакциите коишто се порамнуваат со приме-
на на принципот „испорака наспроти плаќање“ и кај 
одредени трансакции поврзани со платен промет, фи-
нансиските институции треба да поседуваат најмалку 
инвестициски рејтинг, утврден од неколку меѓународ-
но признати рејтинг-агенции. 

5. Почитувањето на принципот на ликвидност се 
обезбедува преку инвестирање на девизните резерви во 
финансиски инструменти, коишто овозможуваат брза 
замена за најликвидни средства со минимални трошо-
ци.  

6. Почитувајќи ги принципите на сигурност и ли-
квидност, профитабилноста се обезбедува преку соод-
ветна распределба на девизните резерви по финансиски 
инструменти и рочности заради максимизација на фи-
нансиските приходи. 

 
Портфолио на девизните резерви 

 
7. Портфолиото на девизните резерви е составено 

од следниве видови средства: 
- Злато коешто го држи Народната банка или кое-

што се држи за сметка на Народната банка, вклучител-
но и салда на сметки коишто го претставуваат златото; 

- Книжни и ковани пари деноминирани во слободно 
конвертибилни странски валути коишто ги држи или се 
држат за сметка на Народната банка; 

- Побарувања и меѓубанкарски депозити платливи 
на барање или во краток рок, деноминирани во слобод-
но конвертибилна странска валута и коишто се држат 
на сметките на Народната банка, кај странски централ-
ни банки, странски финансиски институции или меѓу-
народни финансиски институции; 

- Должнички хартии од вредност со кои може да се 
тргува на пазарот, деноминирани во слободно конвер-
тибилни странски валути издадени од влади на други 
земји или зад кои стојат влади на други земји, странски 
централни банки, странски финансиски институции 
или меѓународни финансиски институции; 

- Побарувања од меѓународни финансиски институ-
ции коишто произлегуваат од реоткуп, продажба и по-
вторно купување и договори за давање на заем на хар-
тии од вредност за должничките хартии од вредност од 
алинејата 4 на оваа точка; 

- Специјални права на влечење и резервна позиција 
во Меѓународниот монетарен фонд. 

8. Народната банка при управувањето со девизните 
резерви ги врши следниве трансакции: 

- Промптни, термински и своп-трансакции со деви-
зи и злато; 

- Промптни и термински трансакции со ефективни 
странски средства на плаќање; 

- Трансакции со купопродажба, репо и обратни ре-
по-трансакции и трансакции за позајмување со хартии 
од вредност; 

- Трансакции со дериватни финансиски инструмен-
ти.  
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9. Заради ефикасно остварување на целите во сог-
ласност со инвестициските принципи, девизните резер-
ви се чуваат и се управуваат како поодделни портфоли-
ја, во зависност од видот на инструментите и нивната 
ликвидност. 

10. Структурата на девизните резерви по валути е 
во согласност со валутната структура на интервенции-
те на домашниот девизен пазар, валутната структура на 
обврските на државата кон странство и валутната стру-
ктура на надворешнотрговската размена на Република 
Македонија. 

 
Управување со ризиците 

 
11. При чувањето и управувањето со девизните ре-

зерви се применува следнава рамка за управување со 
ризиците: 

- Управувањето со кредитниот ризик се врши со 
воспоставување критериуми за определување на мини-
мален кредитен рејтинг на земји, финансиски институ-
ции и хартии од вредност каде што се инвестираат де-
визните резерви и со определување квантитативни 
ограничувања на изложеност; 

- Ликвидносниот ризик се управува преку утврдува-
ње лимити по финансиски инструменти во зависност 
од нивната ликвидност; 

- Валутниот ризик се ограничува преку утврдување 
лимити на учество на поединечните валути во валутна-
та структура на девизните резерви; 

- Управувањето со каматниот ризик се врши преку 
определување на модифицирано времетраење (дураци-
ја) на инвестираните девизни резерви во хартии од 
вредност за тргување. 

12. Заради намалување на оперативниот ризик при 
управувањето со девизните резерви, Народната банка 
поставува соодветна организација на работните проце-
си и користи информациски системи. 

 
Процес на одлучување 

 
13. Заради ефикасно чување и управување со девиз-

ните резерви, во Народната банка се утврдени четири 
нивоа на донесување на одлуките:  

- Совет на Народната банка,  
- Гувернер на Народната банка, 
- Комитет за инвестирање, 
- Организациски единици. 
14. Советот на Народната банка, со донесувањето 

на оваа политика, ги дефинира и поставува општите 
цели и принципи при чувањето и управувањето со де-
визните резерви, составот на портфолиото на девизни-
те резерви, како и рамката за управувањето со ризици-
те. 

15. Заради спроведување на политиката за чување и 
управување со девизните резерви на Република Маке-
донија, гувернерот донесува интерни правила за чува-
ње и управување со девизните резерви на Република 
Македонија.  

Еднаш годишно, во рамките на своите надлежно-
сти, гувернерот го определува и прифатливото ниво на 
ризик при чувањето и управувањето со девизните ре-
зерви. 

16. Гувернерот го определува и составот и надлеж-
ностите на Комитетот за инвестирање, како тело кое е 
одговорно за тактичко спроведување на стратегиските 
одлуки, донесени од страна на Советот и гувернерот на 
Народната банка. 

Комитетот за инвестирање е надлежен за определу-
вање на вредноста на поодделните портфолија во рам-
ки на девизните резерви, како и за донесување и следе-
ње на кварталните планови за инвестирање на девизни-
те резерви. 

17. Оперативното спроведување на плановите, до-
несени од страна на Комитетот за инвестирање, се ос-
тварува во посебни организациски единици во рамките 
на Дирекцијата за централно банкарски операции и де-
визни резерви и Дирекцијата за платни системи во На-
родната банка. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
18. Со влегувањето во сила на оваа политика, пре-

станува да важи Политиката за управување и ракување 
со девизните резерви на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
61/2004 година). 

19. Оваа политика влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 01.10.2011 го-
дина. 

 
П.бр.02-15/IX-1/2011           Гувернер и претседавач 

15 септември 2011 година    на Советот на Народната банка  
     Скопје                        на Република Македонија,  
                                Димитар Богов, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

2857. 
Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 

став (2) и член 88 став (1) од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 113/07 и 24/11), директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство, донесe 



Стр. 44 - Бр. 126 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 септември 2011 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИ-
ВОТИНСКО ПОТЕКЛО НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА 
НА  ЛУЃЕ И ЖИВОТНИ ПО ПОТЕКЛО ОД  КИНА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа решение се забранува увоз на производи од 

животинско потекло наменети за исхрана на луѓе и жи-
вотни, по потекло од Кина во Република Македонија. 

 
Член 2 

Забраната за увоз од член 1 на оваа решение не се 
однесува за: 

- производи од риба (освен производи од аквакул-
тура, исчистени и/ или преработени шкампи и рак од 
видот Procambrus clarkia уловена во природни води); 

- желатин; и 
- храна за домашни миленици. 
 

Член 3 
Забраната за увоз од член 1 на оваа решение, не се 

однесува за: 
- производи од аквакултура; 
- исчистени и/ или преработени шкампи; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- рак од видот Procambrus clarkia уловена во при-
родни води; 

- изнутрици; 
- месо од зајци; 
- мед; и 
- матичен млеч. 
Производите од став 1 на овој член, при увоз треба 

да бидат пропратени со изјава издадена од надлежниот 
орган во Кина, напишана најмалку на македонски и 
англиски јазик, со која се потврдува дека секоја пратка, 
пред испораката била подложна на хемиски тест, а по-
себно за присуство на хлорамфеникол и нитрофуран и 
негови метаболити, а производите од аквакултура тре-
ба дополнително да бидат испитани на малахит зелено 
и кристал виолет и нивни метаболити. Во прилог на из-
јавата, треба да има и резултати од соодветните хеми-
ски тестови. 

 
Член 3 

Оваа решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
Бр. 19-2950/3 

14 септември 2011 година                  Директор, 
    Скопје                            Дејан Рунтевски, с.р.  
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