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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
212. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИ-
ЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОВО-
РОТ ЗА ЗАЕМ, НАМЕНЕТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА РЕ-
ФОРМИ ВО ЖЕЛЕЗНИЦАТА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ 
МЕЃУ ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИНФРАСТ-
РУКТУРА – СКОПЈЕ И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА  

ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 
 
Се прогласува Законот за гаранција на Република 

Македонија по Договорот за заем, наменет за Проектот 
за реформи во железницата, кој ќе се склучи меѓу ЈП 
Македонски железници Инфраструктура-Скопје и Ме-
ѓународната банка за обнова и развој, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 30 јануари 2008 година. 

 
         Бр. 07-534/1                              Претседател 
30 јануари 2008 година          на Република Македонија,                       
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ, НАМЕНЕТ ЗА ПРОЕК-
ТОТ ЗА РЕФОРМИ ВО ЖЕЛЕЗНИЦАТА, КОЈ ЌЕ 
СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗ-
НИЦИ ИНФРАСТРУКТУРА - СКОПЈЕ И МЕЃУ-
НАРОДНАТА  БАНКА  ЗА  ОБНОВА И РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Република Македонија го гарантира намирувањето 
на обврските и исполнувањето на одредбите од Догово-
рот за заем наменет за Проектот за реформи во железни-
цата кој ќе се склучи меѓу ЈП Македонски железници 
Инфраструктура-Скопје и Меѓународната банка за обно-
ва и развој во износ од 5.970.000 евра, во рокови и усло-
ви предвидени во Договорот за заем, доколку ЈП Ма-
кедонски железници Инфраструктура-Скопје не ги ис-
полнува и сервисира обврските од Договорот за заем. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 на овој закон, ќе бидат утврдени со Договорот за 
заем меѓу ЈП Македонски железници Инфраструктура-
Скопје и Меѓународната банка за обнова и развој. 

 
Член 3 

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за 
заем од членот 1 на овој закон, како и сервисирањето 
на заемот ќе го врши ЈП Македонски железници Ин-
фраструктура-Скопје од приходите кои ги остварува, 
во рокови и услови утврдени во Договорот за заем. 

 
Член 4 

Рокот на отплата на заемот од членот 1 на овој за-
кон е 17 години, со вклучен грејс период од пет годи-
ни. Каматната стапка по која ќе се сервисира заемот е 

ЛИБОР (за евро валута) плус варијабилен  распон. Ка-
матната стапка може да се намали врз основа на прет-
ходно донесена одлука на Меѓународата банка за обно-
ва и развој. 

Заемот ќе се отплаќа на 24 полугодишни ануитети 
секоја во износ од 248.750 евра. Отплатата ќе се врши 
секој 15 април и 15 октомври, почнувајќи од 15 април  
2011 година до 15 октомври 2022 година. 

Во грејс периодот од пет години, кој претставува и 
период на реализација на проектот, ќе се отплаќа само 
каматата на заемот. 

На денот на повлекување на средствата, Република 
Македонија ќе плати еднократна провизија во износ од 
1% од износот на заемот на Меѓународната банка за 
обнова и развој. Износот на еднократната провизија 
може да биде помал од 1% врз основа на претходно до-
несена одлука на Меѓународната банка за обнова и раз-
вој. 

На износот на неповлечени средства од заемот се 
плаќа провизија во висина од 0,75% годишно. Износот 
на оваа провизија може да биде помал од 0,75% врз ос-
нова на претходно донесена одлука на Меѓународната 
банка за обнова и развој. 

Провизијата на неповлечени средства од ставот 5 на 
овој член се плаќа полугодишно и тоа на 15 април и на 
15 октомври секоја година. 

 
Член 5 

Доколку пристигнатите обврски по основ на камата 
и главнина, во роковите утврдени со Договорот за за-
ем, во име на ЈП Македонски железници Инфрастру-
ктура-Скопје ги намири Република Македонија, ЈП Ма-
кедонски железници Инфраструктура-Скопје е должно 
во рок од 30 дена од денот на извршувањето на обвр-
ската, да пренесе во корист на сметката на приходите 
на Буџетот на Република Македонија, денарски средс-
тва во висина на извршеното плаќање, зголемено за 
пресметаната камата и за настанатите трошоци поврза-
ни со соодветната трансакција. 

Министерот за финансии има право да издаде налог 
до Управата за јавни приходи за блокирање на средс-
твата на ЈП Македонски железници Инфраструктура-
Скопје  по основ на враќање на ДДВ со цел за намиру-
вање на пристигнатите обврски кон кредиторот, однос-
но надоместување на државата на денарски средства во 
висина на извршеното плаќање, зголемено за пресмета-
ната камата и за настанатите трошоци поврзани со со-
одветната трансакција. 

 
Член 6 

За регулирање на меѓусебните права и обврски, кои 
произлегуват од Договорот за заем и Договорот за га-
ранција, Министерството за финансии и ЈП Македон-
ски железници Ифраструктура-Скопје  се обврзуваат 
да склучат посебен договор. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, пре-
станува да важи Законот за гаранција на Република 
Македонија по Договорот за заем, наменет за проектот 
за реформи во железницата, кој ќе се склучи меѓу ЈП 
Македонски железници Инфраструктура-Скопје и Ме-
ѓународната банка за обнова и развој (“Службен вес-
ник на Република Македонија” број 109/2005). 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на Република Македонија”. 
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L I G J 
 PËR GARANCINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA, TË DEDIKUAR 
PËR REFORMA NË HEKURUDHË, E CILA DO TË 
LIDHET NDËRMJET NP HM INFRASTRUKTURA - 
SHKUP  DHE  BANKËS  NDËRKOMBËTARE  PËR  

RINDËRTIM DHE ZHVILLIM 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë e garanton përmbushjen e 

obligimeve dhe zbatimin e dispozitave nga Marrëveshja 
për hua dedikuar Projektit për reforma në hekurudhë e cila 
do të lidhet ndërmjet NP Hekurudhat e Maqedonisë 
Infrastruktura - Shkup dhe Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim në shumë prej 5 970 000 euro, në 
afate dhe kushte të parapara në Marrëveshjen për hua, nëse 
NP Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktura - Shkup nuk i 
plotëson dhe servison obligimet nga Marrëveshja për hua. 

 
Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i 
këtij ligji, do të përcaktohen me Marrëveshjen për hua 
ndërmjet NP Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktura - 
Shkup dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim. 

 
Neni 3 

Të gjitha obligimet të cilat dalin nga Marrëveshja për 
hua nga neni 1 i këtij ligji, si dhe servisimin e huas do ta 
kryejë NP Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktura - 
Shkup nga të hyrat të cilat i realizon, në afate dhe kushte të 
përcaktuara në Marrëveshjen për hua.  

 
Neni 4 

Afati i pagesës së huas nga neni 1 i këtij ligji është 17 
vjet, me grejs periudhë përfshirjeje prej 5 vjetësh. Shkalla e 
kamatës sipas së cilës do të servisohet huaja është LIBOR 
(për euro valutë) plus periudha  variabile. Shkalla e 
kamatës mund të zvogëlohet në bazë të marrjes së vendimit 
paraprak të Bankës ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim. 

Huaja do të paguhet në 24 anuitete gjysëmvjetore secila 
në shumë prej 248 750 euro. Pagesa do të bëhet në çdo 15 
prill dhe 15 tetor, duke filluar nga 15 prilli 2011 deri në 15 
tetor 2022. 

Në grejs periudhën prej 5 vjetësh, e cila paraqet edhe 
periudhën e realizimit të projektit, do të paguhet vetëm 
kamata e huas. 

Në ditën e tërheqjes së mjeteve, Republika e 
Maqedonisë do të paguajë provizion të njëfishtë në shumë 
prej 1% nga shuma e huas së Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim. Shuma e provizionit të njëfishtë 
mund të jetë më e vogël se 1% në bazë të marrjes së 
vendimit paraprak të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim 
dhe Zhvillim. 

Për shumën e mjeteve të patërhequra paguhet provizion 
në lartësi prej 0.75% në vit. Shuma e këtij provizioni mund 
të jetë më e vogël se 0,75% në bazë të marrjes së vendimit 
paraprak të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim. 

Provizioni i mjeteve të patërhequra nga paragrafi 5 i 
këtij neni paguhet në gjysmëvjetor dhe atë në çdo 15 prill 
dhe 15 tetor çdo vit. 

 
Neni 5 

Nëse obligimet e arritura në bazë të kamatës dhe 
kryegjësë, në afatet e përcaktuara në Marrëveshjen për hua, 
në emër të NP Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktura - 

Shkup i mbulon Republika e Maqedonisë, NP Hekurudhat 
e Maqedonisë Infrastruktura - Shkup është e detyruar që në 
afat prej 30 ditësh nga dita e realizimit të obligimit, të bartë 
në interes të llogarisë së të hyrave të Buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë, mjete në denarë në lartësi të 
pagesës së kryer, të zmadhuar për kamatën e përllogaritur 
dhe të harxhimeve të bëra të lidhura me transaksionin 
adekuat. 

Ministri i Financave ka të drejtë t'i japë urdhëresë 
Drejtorisë për të Hyra Publike për bllokimin e mjeteve të 
NP Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktura - Shkup në 
bazë të kthimit të TVSH me qëllim të përmbushjes së 
obligimeve të arritura ndaj kreditorit, gjegjësisht 
kompensim shtetit mjete në denarë në lartësi të pagesës së 
ekzekutive, të zmadhuar për kamatën e përllogaritur dhe 
për harxhimet e bëra të lidhura me transaksionin adekuat. 

 
Neni 6 

Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të 
ndërsjella, të cilat dalin nga Marrëveshja për hua dhe 
Marrëveshja për garanci, Ministria e Financave dhe NP 
Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktura - Shkup 
obligohen të lidhin marrëveshje të veçantë. 

                                                                                                                    
Neni 7 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji 
për garanci i Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes 
për hua, të dedikuar për projektin për reforma në 
hekurudhë, i cili do të lidhet ndërmjet NP Hekurudhat e 
Maqedonisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 109/2005).  

 
Neni 8 

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

____________ 
213. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАН-
ЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДО-
ГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ, НАМЕНЕТ ЗА ПРОЕКТОТ 
ЗА РЕФОРМИ ВО ЖЕЛЕЗНИЦАТА, КОЈ ЌЕ СЕ 
СКЛУЧИ МЕЃУ МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ И МЕЃУНАРОДНАТА  

БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 
 
Се прогласува Законот за гаранција на Република 

Македонија по Договорот за заем, наменет за Проектот 
за реформи во железницата, кој ќе се склучи меѓу Ма-
кедонски железници Транспорт АД – Скопје и Меѓуна-
родната банка за обнова и развој, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 30 јануари 2008 година. 

 
         Бр. 07-533/1                              Претседател 
30 јануари 2008 година          на Република Македонија,                       
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ, НАМЕНЕТ ЗА ПРОЕ-
КТОТ ЗА РЕФОРМИ ВО ЖЕЛЕЗНИЦАТА, КОЈ ЌЕ 
СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ И МЕЃУНАРОДНАТА  

БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Република Македонија го гарантира намирувањето 

на обврските и исполнувањето на одредбите од Дого-
ворот за заем наменет за Проектот за реформи во же-
лезницата кој ќе се склучи меѓу Македонски железни-
ци Транспорт АД-Скопје и Меѓународната банка за об-
нова и развој во износ од 9.030.000 евра, во рокови и 
услови предвидени во Договорот за заем, доколку Ма-
кедонски железници Транспорт АД-Скопје не ги ис-
полнува и сервисира обврските од Договорот за заем. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 на овој закон, ќе бидат утврдени со Договорот за 
заем меѓу Македонски железници Транспорт АД-Скоп-
је и Меѓународната банка за обнова и развој. 

 
Член 3 

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за 
заем од членот 1 на овој закон, какок и сервисирањето 
на заемот ќе го врши Македонски железници Транс-
порт АД-Скопје од приходите кои ги остварува, во ро-
кови и услови утврдени во Договорот за заем. 

 
Член 4 

Рокот на отплата на заемот од членот 1 на овој за-
кон е 17 години, со вклучен грејс период од пет годи-
ни. Каматната стапка по која ќе се сервисира заемот е 
ЛИБОР (за евро валута) плус варијабилен  распон. Ка-
матната стапка може да се намали врз основа на прет-
ходно донесена одлука на Меѓународната банка за об-
нова и развој. 

Заемот ќе се отплаќа на 24 полугодишни ануитети 
секоја во износ од 376.250 евра. Отплатата ќе се врши 
секој 15 април и 15 октомври, почнувајќи од 15 април  
2011 година до 15 октомври 2022 година. 

Во грејс периодот од пет години, кој претставува и 
период на реализација на проектот, ќе се отплаќа само 
каматата на заемот. 

На денот на повлекување на средствата, Република 
Македонија ќе плати еднократна провизија во износ од 
1% од износот на заемот на Меѓународната банка за 
обнова и развој. Износот на еднократната провизија 
може да биде помал од 1% врз основа на претходно до-
несена одлука на Меѓународната банка за обнова и раз-
вој. 

На износот на неповлечени средства од заемот се 
плаќа провизија во висина од 0,75% годишно. Износот 
на оваа провизија може да биде помал од 0,75% врз ос-
нова на претходно донесена одлука на Меѓународната 
банка за обнова и развој. 

Провизијата на неповлечени средства од ставот 5 на 
овој член се плаќа полугодишно и тоа на 15 април и на 
15 октомври секоја година. 

 
Член 5 

Доколку пристигнатите обврски по основ на камата 
и главнина, во роковите утврдени со Договорот за за-
ем, во име на Македонски железници Транспорт АД-
Скопје ги намири Република Македонија, Македонски 
железници Транспорт АД-Скопје е должно во рок од 
30 дена од денот на извршувањето на обврската, да 

пренесе во корист на сметката на приходите на Буџетот 
на Република Македонија, денарски средства во висина 
на извршеното плаќање, зголемено за пресметаната ка-
мата и за настанатите трошоци поврзани со соодветна-
та трансакција. 

Министерот за финансии има право да издаде налог 
до Управата за јавни приходи за блокирање на средс-
твата на Македонски железници Транспорт АД-Скопје  
по основ на враќање на ДДВ со цел за намирување на 
пристигнатите обврски кон кредиторот, односно надо-
местување на државата на денарски средства во висина 
на извршеното плаќање, зголемено за пресметаната ка-
мата и за настанатите трошоци поврзани со соодветна-
та трансакција. 
 

Член 6 
За регулирање на меѓусебните права и обврски, кои 

произлегуваат од Договорот за заем и Договорот за га-
ранција, Министерството за финансии и Македонски 
железници Транспорт АД-Скопје се обврзуваат да 
склучат посебен договор. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, пре-
станува да важи Законот за гаранција на Република 
Македонија по Договорот за заем, наменет за проектот 
за реформи во железницата, кој ќе се склучи меѓу ЈП 
Македонски железници и Меѓународната банка за об-
нова и развој (“Службен весник на Република Македо-
нија” број 109/2005). 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на Република Македонија”. 

___________ 
 

L I G J 
PËR GARANCINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA, TË DEDIKUAR 
PËR PROJEKTIN PËR REFORMA NË HEKURUDHË, 
E CILA DO TË LIDHET NDËRMJET HEKURUDHAVE 
TË MAQEDONISË - TRANSPORTI SHA - SHKUP DHE 
BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM  DHE  

ZHVILLIM 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë e garanton përmbushjen e 

obligimeve dhe realizimin e dispozitave nga Marrëveshja 
për hua të dedikuar për Projektin për reforma në 
hekurudhë, e cila do të lidhet ndërmjet Hekurudhave të 
Maqedonisë - Transport SHA - Shkup dhe Bankës 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim në shumë prej 
9 030 000 euro, në afatet dhe kushtet e parapara në 
Marrëveshjen për hua, nëse Hekurudhat e Maqedonisë - 
Transporti SHA - Shkup nuk i plotëson dhe servison 
obligimet nga Marrëveshja për hua.    

 
Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i 
këtij ligji, do të përcaktohen me Marrëveshjen për hua 
ndërmjet Hekurudhave të Maqedonisë - Transporti SHA - 
Shkup dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim.  

 
Neni 3 

Të gjitha obligimet të cilat dalin nga Marrëveshja për 
hua të nenit 1 të këtij ligji, si dhe servisimin e huas do ta 
kryejë Hekurudhat e Maqedonisë - Transport AD-Shkup 
nga të hyrat të cilat i realizon, në afatet dhe kushtet e 
përcaktuara në Marrëveshjen për hua.  
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Neni 4 
Afati i pagesës së huas nga neni 1 i këtij ligji është 17 

vjet, me përfshirje të grejs periudhës prej 5 vjetësh. Shkalla 
e kamatës sipas së cilës do të servisohet huaja është 
LIBOR (për valutën euro) plus periudha variabile. Shkalla 
e kamatës mund të zvogëlohet në bazë të vendimit të marrë 
paraprakisht të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim. 

Huaja do të paguhet në 24 anuitete gjysmëvjetore secila 
në shumë prej 367 250 euro. Pagesa do të bëhet çdo 15 
prill dhe 15 tetor, duke filluar prej 15 prill 2011 deri më 15 
tetor 2022.  

Në grejs periudhën prej 5 vjetësh, e cila paraqet edhe 
periudhën e realizimit të projektit, do të paguhet vetëm 
kamata e huas. 

Në ditën e tërheqjes së mjeteve, Republika e 
Maqedonisë do t’i paguajë provizion të njëfishtë në shumë 
prej 1% nga shuma e huas Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe zhvillim. Shuma e provizionit të njëfishtë 
mund të jetë më e vogël se 1% në bazë të marrjes së 
vendimit paraprak të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim 
dhe Zhvillim. 

Për shumën e mjeteve të patërhequra nga huaja paguhet 
provizion në shumë prej 0,75% në vit. Shuma e këtij 
provizioni mund të jetë më e vogël se 0,75% bazë të 
marrjes së vendimit paraprak të Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim.  

Provizioni i mjeteve të patërhequra nga paragrafi 5 i 
këtij neni paguhet në gjysmëvjetorë dhe atë më 15 prill dhe 
15 tetor për çdo vit. 

 
Neni 5 

Nëse obligimet e arritura në bazë të kamatës dhe 
kryegjësë, në afatet e përcaktuara me Marrëveshjen për 
hua, në emër të Hekurudhave të Maqedonisë - Transporti 
SHA - Shkup i plotëson Republika e Maqedonisë, 
Hekurudhat e Maqedonisë - Transporti SHA - Shkup është 
e detyruar që në afat prej 30 ditësh nga dita e realizimit të 
obligimit, të bartë në interes të llogarisë së të hyrave të 
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, mjete në denarë në 
shumë të pagesës së ekzekutive, të zmadhuar për kamatën 
e llogaritur dhe për harxhimet e bëra të lidhura me 
transaksionin adekuat. 

Ministri i Financave ka të drejtë t'i japë urdhëresë 
Drejtorisë së të Hyrave Publike për bllokimin e mjeteve të 
Hekurudhave të Maqedonisë - Transporti SHA - Shkup në 
bazë të kthimit të TVSH-së me qëllim të përmbushjes së 
obligimeve të arritura ndaj kreditorit, gjegjësisht 
kompensim shtetit me mjete në denarë në shumën e 
pagesës së ekzekutive, të zmadhuar për kamatën e 
llogaritur dhe për harxhimet e bëra të lidhura me 
transaksionin adekuat. 

 
Neni 6 

Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të 
ndërsjella, të cilat dalin nga Marrëveshja për hua dhe 
Marrëveshja për garanci, Ministria e Financave dhe 
Hekurudhat e Maqedonisë - Transporti AD - Shkup 
obligohen të lidhin marrëveshje të veçantë. 

 
Neni 7 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji 
për garanci i Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes 
për hua, të dedikuar për projektin për reforma në 
hekurudhë, e cila do të lidhet ndërmjet NP Hekurudhat e 
Maqedonisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 109/2005). 

 
Neni 8 

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

214. 
Врз основа на член 60 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на  Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 3/2002, 51/2003, 
85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 ја-
нуари 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА НАРОД-
НАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За член на Советот на Народната банка на Репуб-

лика Македонија се именува 
- д-р Сашо Арсов, дипломиран економист. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   
 Бр. 07-535/1                    Претседател 

30 јануари 2008 година      на Собранието на Република 
     Скопје                               Македонија, 
                               Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
215. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30 јануари 2008 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА НА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО 

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ 
 
1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 

Основното јавно обвинителство во Скопје се разрешу-
ва Бисера Леова Константиновска, поради исполнува-
ње услови за старосна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето,а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   
   Бр. 07-536/1                    Претседател 

30 јануари 2008 година      на Собранието на Република 
     Скопје                                Македонија, 
                               Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Царинската тарифа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 10/2008) е 
направена грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
 
Во членот 2 наместо зборовите: „зборот „слично““ 

треба да стојат зборовите: „кратенката „сл.“.“ 
 
  Бр. 10-433/2        Од Законодавно-правната комисија 

1 февруари 2008 година          на Собранието на Република 
       Скопје                        Македонија 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007) е направена грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 
Во членот 36 став 3 наместо бројот „8“ треба да 

стои бројот „9“. 
 
  Бр. 10-393/2         Од Законодавно-правната комисија 

1 февруари 2008 година       на Собранието на Република 
       Скопје                        Македонија 

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
216. 

Врз основа на член 41 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
160/07), Владата на Република Македонија, на седница 
одржана на ден 29.01. 2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2008 ГОДИНА 
 
Агенцијата за млади и спорт, во рамките на обвр-

ските кои произлегуваат од Законот за организација и 
работа на органите на управата („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 58/00), Програмата за рабо-
та на Владата на Република Македонија, определбите 
на Собранието на Република Македонија за следење на 
состојбите во областа на спортот, програмите и про-
грамските определби на националните спортски феде-
рации и актуелните состојби во дејноста спорт, се 
определува во 2008 година непосредно да реализира 
повеќе програмски задачи. 

Со планираните средства ќе се реализираат програ-
ми со кои се остварува јавниот интерес на државата 
утврдени во членот 22 од Законот за спортот („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 29/02 и 
66/04), при што како приоритет се наметнува одржува-
ње на националниот систем на натпревари и учеството 
на меѓународните натпревари на репрезентации, клубо-
ви и поединци кои оствариле право и норма за учество. 

Согласно утврдените средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2008 година, во раздел 16101 –  
Агенција за млади и спорт,  истите да се користат за: 

 
I. Потпрограма 20 спорт, ставка 463 - Трансфер 

до невладини организации за кои се утврдени 
35.000.000,00 денари 

 
1.Раздел 16101 – Агенција за млади и спорт 
Потпрограма 20 спорт,  
ставка 463 – Трансфер до невладини организации 
 

Реден 
број Опис Износ 

1. Партиципација за финан-
сирање на националните 
спортски федерации 6.500.000,00 

2. Партиципација за финан-
сирање на други корис-
ници од спортот 5.500.000,00 

3. Партиципација за финан-
сирање на проекти од об-
ласта на спортот 8.000.000,00 

4. Партиципација за финан-
сирање на спортските 
клубови 15.000.000,00 

 Вкупно: 35.000.000,00 денари 
 
1.Партиципација за финансирање на националните 

спортски федерации, за кои се утврдени во износ од 
6.500.000.00 денари. 

Средствата се наменети за партиципација во обез-
бедување на непречена функција на 46 национални 
спортски федерации, во кои се здружени повеќе од 
1.500 спортски клубови, а се насочени: за партиципа-
ција за стручна работа; обезбедување на просторни ус-
лови; функција на органи и тела во федерациите; 
стручна работа со репрезентациите на националните 
спортски федерации, чиј број изнесува повеќе од 150, 
во различни категории, по пол и возраст; обезбедување 
на стручна подршка во обезбедување на функционира-
ње на националниот систем на натпревари во трети и 
четврти степен на натпревари. 

2. Партиципација за финансирање на други корис-
ници од спортот, за кои се утврдени износ од 
5.500.000,00 денари. 

Програмите на националните спортски федерации, 
клубовите, општинските спортски сојузи, предвидува-
ат низа активности кои се условени со редовно кому-
ницирање со органи и тела на меѓународните спортски  
асоцијации, при што со учеството се стекнуваат одре-
дени права, но во исто време и обврски, за кои се по-
требни значителни средства. Така, приоритети имаат 
редовните годишни котизации за членство во меѓуна-
родните асоцијации, за кои се партиципира со дел од 
средства. 

Значаен сегмент е реализацијата на обврските кои 
произлегуваат од меѓународните договори, кои Репуб-
лика Македонија ги ратификувала, со што и создала и 
одредени обврски во однос на нивно спроведување. 
Секако обврските се поголеми во однос на спроведува-
ње на договорите со кои се води борба против допин-
гот во спортот и спречување на насилството на спорт-
ските терени. 

Се планира да се подржат повеќе активности и тоа: 
примена на науката во спортот; обезбедување на мерни 
инструменти, опрема и реквизити за најуспешните 
спортисти; континуирана едукацијана стручните кадри 
во спортот, тренери, лекари, физиотерапевти, нутрици-
сти, психолози и др.); континуирани активности за 
спроведување на процесот на децентрализација во 
спортот во сите единици на локалната самоуправа и 
други активности. 

3. Партиципација за финансирање на проекти од об-
ласта на спортот, за кои се утврдени во износ од  
8.000.000,00 денари. 

Подршка и промоција на проекти на спортските 
клубови и здруженија, кои ќе се промовираат и реали-
зираат идеи и активности со кои спортот ќе се користи, 
како средства за воспоставување и водење на младите 
во секојдневието и притоа ќе биде основна алтернатива 
во борба против пороците и несаканите појави кај мла-
дите. Секако, ќе се подржат и проектите кои ќе придо-
несат за социјална кохезија на младите, за дружење на 
млади од различни ентитети, меѓусебно запознавање и 
дружење, промоција на различни мултикултурни вред-
ности, толеранција соживот, особено меѓу младите. 
Подршка на проекти со кои ќе се зголеми опфатот на 
лица со инвалидитет и лица со пречки во развојот. 
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4. Партиципација за финансирање на спортски клубо-
ви, за кои се утврдени во износ од  15.000.000,00 денари. 

Со оваа ставка се подржуваат спортските клубови 
кои оствариле пласман и се рангирани како првопласи-
рани во националниот систем на натпревари. Нацио-
налните спортски федерации, во зависност од системот 
на натпревари по завршување на натпреварите до 
Агенцијата за млади и спорт го доставуваат рангот на 
клубовите во националниот систем на натпревари, за 
кои се партиципираат 11 месечни рати во нивните про-
грами. Висината на средствата е утврдена според ран-
гот, а бројот на клубовите е утврден согласно вкупниот 
број и членови во федерациите. Такво право остварува-
ат 115 клуба во 30 национални спортски федерации. За 
дел од специфичните федерации, училишна студент-
ска, за лицата со инвалидитет, воздухопловната, плани-
нарски спортови, се дава месечен надоместок кој се 
употребува за одржување на системот на натпревари во 
тие федерации. 

II. Потпрограма 30 млади, ставка 463-Трансфер 
до невладини организации за кои се утврдени 
14.000.000,00 денари 

 
Реден 
број Опис Износ 

1. Сегмент трансфери до 
непрофитни организации 
и подршка на младите и 
младинските здруженија 4.000.000,00 

2. Сегмент подршка на 
проекти за млади 9.000.000,00 

3. Сегмент планирана ре-
зерва за активности за 
унапредување на мла-
дински стандард 1.000.000,00 

 Вкупно: 14.000.000,00 денари
 
1. Сегмент трансфери до непрофитни организации 

и подршка на младинските здруженија, за кои се утвр-
дени во износ од 4.000.000,00 денари. 

Средствата ќе бидат насочени за подржување на 
проекти на младински и други здруженија на граѓани, 
што се однесуваат на подигање на степенот на активно 
учество на младите во сите области од нивен интерес, 
која е потврдена практика во земјите во Европа и по-
широко. 

Право за учество имаат сите зруженија на граѓани 
чие членство е претежно млади до 30 години и оние 
здруженија кои работат со млади и чии активности се 
однесуваат на младите. 

Предност во прифаќањето на проектите ќе имаат 
оние кои содржат: социјална инклузија, активна парти-
ципација и работа со млади на терен, обука на млади и 
тренинг на младински НВО и што ќе дадат придонес 
кон националната стратегија за млади. 

2. Сегмент подршка на проекти за млади, за кои се 
утврдени во износ од 9.000.000,00 денари. 

Постигнување на резултати во едукација и анима-
ција на учесниците во средното образование и на мла-
дите, се основа за надградување на програмските 
активности: Медиумска кампања за борба против дро-
гата; Летните едукативни кампови; градењето и разви-
вањето на младинските канцеларии; обезбедување на 
материјални услови за нивно функционирање и др. 

Подршка и поттикнување на развојот на мрежата на 
невладините организации како услов за создавање на 
младинска структура врз принцип на единствена мла-
динска политика. 

3. Сегмент планирана резерва за активности за уна-
предување на младински стандард, за кои се утврдени 
во износ од 1.000.000,00 денари. 

Средствата се планираат како резерва и ќе бидат 
насочени за непланирани активности во текот на годи-
ната, со кои ќе се обезбеди подршка на проекти поврза-
ни со унапредување на младинскиот стандард, а истите 
неможат да се предвидат однапред. 

 
III. Потпрограма 40–Меѓународни активности за 

спорт и млади, ставка ставка 463-Трансфер до невлади-
ни организации за кои се утврдени 30.000.000,00 денари 

 
Реден 
број Опис Износ 

1. Партиципација за финан-
сирање на меѓународни 
програми на национал-
ните спортски федерации 21.000.000,00 

2. Партиципација за фи-
нансирање меѓународ-
ните традиционални спо-
ртски приредби и мани-
фестации 3.000.000,00 

3. Партиципација за учест-
во и организација на ев-
ропски и светски првенс-
тва на националните 
спортски федерации и 
клубовите кои оствариле 
право за учество на меѓу-
народни натпревари 3.000.000,00 

4. Планирана резерва, за 
високи спортски оства-
рувања и издавачка деј-
ност 3.000.000,00 

 Вкупно: 30.000.000,00 денари 
 
1. Партиципација за финансирање на меѓународни-

те програми на националните спортски федерации, за 
кои се утврдени во износ од 21.000.000,00 денари. 

Планирана е подршка на програмите на национал-
ните спортски федерации за нивно учество во меѓуна-
родниот систем на натпревари. Наши спортисти, ре-
презентации и клубови ќе настапат на регионални пр-
венства (балкански и натпревари на земјите од Југои-
сточна Европа), Европски и Светски првенства, купо-
ви, отворени првенства и друг вид на меѓународни нат-
превари. Со овие средства се партиципира до 10% од 
програмите на федерациите, што и ги условува да има-
ат строги критериуми при определувањето да се учес-
твува на некој меѓународен натпревар. Слични се проб-
лемите на екипните и индивидуалните спортови во од-
нос на обезбедување подготовки и учество на меѓуна-
родните натпревари. 

Со дел од средствата, непосредно ќе се финансира-
ат и програмите на учесниците на Олимписките игри 
во Пекинг 2008 година, преку националните спортски 
федерации. 

Најголемиот дел од федерациите при определување 
на интересот за учество се определуваат за настап на 
балкански првенства и шампионати. 

2. Партиципација за финансирање на меѓународни-
те традиционални спортски програми и манифестации, 
за кои се утврдени во износ од 3.000.000,00 денари. 
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Во Република Македонија се одржуваат педесетти-
на традицинални спортски приредби и манифестации. 
Еден дел од нив се и составен дел на календарите за 
натпревари на меѓународните спортски асоцијации. 
Свој висок рејтинг во изминатите неколку децении ос-
тварија повеќе манифестации со кои се претставивме 
пред меѓународната спортска јавност и како добри ор-
ганизатори и домаќини. Согласно програмата, во 2008 
година ќе бидат подржани околу дваесеттина традици-
онални спортски манифестации, кои ќе се организираат 
вон нашата земја. Сумата се определува во зависност 
од бројот на земји учеснички, учесници и квалитетот 
на натпреварувачите. 

3. Партиципација за учество и организација на 
европски и светски првенства на националните спорт-
ски федерации и клубови кои оствариле право за учес-
тво на меѓународни натпревари, за кои се утврдени во 
износ од 3.000.000,00 денари 

Во Република Македонија, очекуваме одржување на 
неколку Балкански првенства и шампионати, за кои се 
планирани симболични средства, при што инсистираме 
организаторите да го понесат и најголемиот товар. 

4. Планирана резерва, за високи спортски оствару-
вања и издавачка дејност, за кои се утврдени во износ 
од 3.000.000,00 денари. 

Во текот на 2008 година наши спортисти, екипи и 
репрезентации ќе учествуваат на голем број меѓуна-
родни натпревари, за кои понекој пат има и непредви-
дени трошоци. Со резервата се планира и подршка на 
издавачката дејност во областа на спортот. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден, од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр. 19-317/1              Заменик на претседателот 

29 јануари 2008 година     на Владата на Република 
      Скопје                            Македонија, 
                    м-р Габриела Коневска-Трајковска, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

217. 
Врз основа на член 417 алинеја 15 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.54/2007), мини-
стерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ  
И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува регистрацијата на 
моторни и приклучни возила (во натамошниот текст: 
возила). 

 
Член 2 

Регистрацијата на возила се врши по поднесено ба-
рање за регистрација на возила, односно по поднесено 
барање за продолжување на регистрација на возила. 

Барањето од став 1 на овој член го поднесува сопс-
твеникот, односно носителот на правото на користење, 
до надлежната организациона единица на Министерс-
твото за внатрешни работи или до овластено правно 
лице за вршење технички преглед на возила (во ната-
мошниот текст: субјект надлежен за регистрација). 

Барањето за продолжување на регистрацијата на во-
зилото се поднесува пред истекот на важноста на соо-
браќајната дозвола. 

 
Член 3 

Во барањето од член 2 на овој правилник, се запи-
шуваат техничките податоци за возилото од докумен-
тацијата на производителот на возилото или од призна-
ти каталози за возилото. Точноста на внесените пода-
тоци ја заверува овластениот работник на субјектот 
надлежен за регистрација. 

 
Член 4 

Барањето за регистрација, односно барањето за 
продолжување на регистрација на возила во сопстве-
ност на дипломатско-конзуларни претставништва и 
мисии на странски држави, претставништва на меѓуна-
родни организации во Република Македонија и стран-
ски трговски, сообраќајни, културни и други претстав-
ништва во Република Македонија, се поднесува до суб-
јектот надлежен за регистрација. 

При поднесување на барањето од став 1 на овој 
член, се поднесува и: 

- доказ за сопственост на возилото ако возилото 
првпат се регистрира, односно доказ за потеклото ако 
возилото веќе било регистрирано; 

- доказ дека се регулирани царинските и даночните 
обврски за возилото; 

- полиса за задолжително осигурување на возилото и 
- доказ за техничката исправност на возилото. 
Покрај доказите од став 2 на овој член, членовите 

на персоналот на претставништвата и мисиите од став 
1 на овој член поднесуваат на увид и важечка дипло-
матска, конзуларна или службена лична карта. 

Кон барањето за регистрација, односно кон барање-
то за продолжување на регистрација на возила од 
странски трговски, сообраќајни, културни и други 
претставништва и на странски дописништва, покрај до-
казите од став 2 точки од 1 до 4 на овој член, се прило-
жува и решение за упис во регистарот на претставниш-
тва на странски лица во Република Македонија. 

Странците - постојани службеници во странските 
трговски, сообраќајни, културни и други претставниш-
тва, кон барањето за регистрација, покрај доказите од 
став 2 точки од 1 до 4 на овој член, приложуваат и по-
тврда за вработување во странското претставништвото, 
издадена од тоа претставништво и потпишана од овла-
стено лице на претставништвото. 

За возилата на странците во културните претстав-
ништва и во странските дописништва, како и на посто-
јаните странски дописници, кон барањето за регистра-
ција, односно кон барањето за продолжување на реги-
страција на возила, покрај доказите од став 2 точки од 
1 до 4 на овој член, се приоложува и доказ од надлежен 
орган кај кого во Република Македонија се регистрира-
ни за вршење на својата дејност. 

Странците на кои заради школување, специјализа-
ција, научно истражување, вработување или вршење на 
професионална дејност, давање азил или признавање 
на статус на бегалец им е издадено одобрение за при-
времен престој подолг од шест месеци или за постојан 
престој во Република Македонија, покрај доказите од 
став 2 точки од 1 до 4 на овој член, кон поднесеното 
барање за регистрација, односно барање за продолжу-
вање на регистрација на возила, поднесуваат и увере-
ние за регулиран престој во Република Македонија.  
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Член 5 
Возилото нема да се регистрира ако: 
- не постојат соодветни докази за сопственоста, од-

носно потеклото на возилото, како и за сопственоста и 
потеклото на шасијата што дополнително е вградена во 
возилото; 

- возилото е поединечно составено, а сопственикот, 
односно носителот на правото на користење на возило-
то не поседува доказ за потеклото на шасијата како до-
каз дека истата е одјавена од надлежниот орган каде 
што претходно возилото било регистрирано; 

- не е дозволено да сообраќа на територијата на Ре-
публика Македонија, односно ако според прописите на 
Република Македонија не може да се регистрира, од-
носно користи; 

- не се извршени обврските од член 4 став 2 алинеја 
2 на овој правилник; 

- не постои доказ за техничката исправност на вози-
лото и уверение за извршеното испитување кога вози-
лото е поединечно произведено, составено или препра-
вено; 

- не постои доказ за сообразност на возилото со ва-
жечките хомологациски прописи во Република Маке-
донија, освен во случаи утврдени со закон; 

- возилото има уреди и ознаки на возило на Ми-
нистерството за внатрешни работи, на Армијата на 
Република Македонија, на службата за брза помош и 
на пропивпожарната служба, а намената му е 
променета. 

 
Член 6 

При прва регистрација на возилото, кога се испол-
нети условите утврдени со закон и по извршениот тех-
нички преглед на кој е констатирана техничката ис-
правност на возилото се издаваат регистарски таблици 
согласно закон и се врши заверка на извршената реги-
страција на возилото во сообраќајната дозвола, а во 
случај на продолжување на регистрација се врши само 
заверка на извршената регистрација на возилото во со-
обраќајната дозвола. 

 
Член 7 

Извршената регистација се евидентира во досие и 
регистар. 

Досието до став 1 на овој член се состои од: бара-
ње за регистрација и докази за потеклото, сопствено-
ста и промената на сопственоста на возилото; за регу-
лираните царински и даночни обврски, такси и слич-
но; уверение за извршено испитување кога возилото е 
поединечно произведено, составено или преправено, 
документи со кои се докажува дека се исполнети хо-
мологациските прописи, како и полиса за задолжи-
телно осигурување. 

Регистарот од став 1 на овој член ги содржи след-
ните податоци: реден број; ознаки на регистарска таб-
лица; вид, марка, тип и година на производство на во-
зилото; број на шасија; број на мотор; боја на возило; 
лични податоци и живеалиште на сопственикот на во-
зилото; рок на важење на регистрацијата и рубрика за 
забелешки. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за регистрација на 
моторни и приклучни возила и за водењето на евиден-
цијата за регистрираните моторни и приклучни возила 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
97/2000 и 51/2005). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 13.1-5826/1                          Министер 

29 јануари 2008 година            за внатрешни работи, 
        Скопје                м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

___________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

218. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06) и член 68 став 1 и член 69 став 2 од Законот за 
банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007), Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за 

управување со кредитниот ризик, која вклучува крите-
риуми за класификација на активните билансни и вон-
билансни ставки на банката според степенот на ризич-
ност, начинот на утврдување и висината на износот на 
исправка на вредноста и на посебната резерва, како и 
опфатот и содржината на системот за управување со 
кредитниот ризик.  

2. Банката е должна да воспостави систем за иден-
тификување, мерење, следење и контрола на кредитни-
от ризик на кој таа е изложена во своето работење. 

Под кредитен ризик, според оваа одлука, се подраз-
бира ризик од загуба за банката, поради неможноста 
нејзиниот клиент да ги измирува своите обврски спре-
ма неа, во договорениот износ и/или во договорените 
рокови. 

3. Клиент според оваа одлука, претставува лице и 
лицата поврзани со него, кое е: 

- корисник на кредит или друг облик на изложеност 
на кредитен ризик одобрен од страна на банката,  

- издавач на финансиски инструмент врз основа на 
кој банката е изложена на кредитен ризик.  

 
II. КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИЗЛОЖЕНОСТА  

НА КРЕДИТЕН РИЗИК 
 
4. Банката е должна да изврши класификација на 

секоја активна билансна и вонбилансна ставка според 
степенот на кредитен ризик на кој е изложена како ре-
зултат на таа ставка (во понатамошниот текст: изложе-
ност на кредитен ризик), на начин и според критериу-
мите предвидени во оваа одлука. 

5. Изложеноста на кредитен ризик, која е предмет 
на класификација од страна на банката, ги опфаќа: 

а) Активните билансни побарувања врз основа на: 
достасани и недостасани кредити, нефункционални 
кредити, депозити кај банки и останати финансиски 
институции, побарувања од Република Македонија и 
Народната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Народна банка), откупени побарувања 
(факторинг и форфетирање), финансиски лизинг, поба-
рувањата за извршени плаќања врз основа на дадени  
гаранции, акредитиви, авали, како и други билансни 
побарувања настанати врз основа на вонбилансна изло-
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женост на банката, побарувања врз основа на камати, 
нефункционална камата, побарувања врз основа на 
провизии и надомести, вложувања во хартии од вред-
ност и други финансиски инструменти кои се чуваат до 
достасување, вложувања во хартии од вредност и други 
финансиски инструменти расположливи за продажба, 
други достасани побарувања, други нефункционални 
побарувања, и други побарувања кои ја изложуваат 
банката на кредитен ризик; 

б) Активните вонбилансни позиции врз основа на: 
неискористени неотповикливи рамковни кредити, неи-
скористени неотповикливи кредити врз основа на доз-
волени пречекорувања по тековни сметки, кредитни 
картички и друг вид потенцијална изложеност на кре-
дитен ризик, неизвршени преземени неотповикливи 
обврски за финансиски лизинг, неизвршени преземени 
неотповикливи обврски за откуп на побарувања (фа-
кторинг и форфетирање), издадени непокриени гаран-
ции, отворени непокриени акредитиви, авали, акцепти 
на банката, непокриени чинидбени гаранции и други 
облици на вонбилансни позиции, кои претставуваат по-
тенцијална обврска за банката. 

6. За потребите на оваа одлука, следните активни 
билансни ставки не се предмет на класификација спо-
ред степенот на кредитен ризик: 

- Паричните средства, сметки на банката кај Народ-
на банка, нематеријалните средства, недвижностите и 
опремата, природните богатства, средствата за работа и 
залихите; 

- Ставките кои ја изложуваат банката на пазарен 
и/или друг вид ризик, различен од кредитниот ризик - 
вложувања во хартии од вредност и други финансиски 
инструменти чувани за тргување, вложувања во хартии 
од вредност и други финансиски инструменти кои се 
мерат по објективна вредност преку билансот на успех, 
вложувања во подружници, придружени друштва и за-
еднички вложувања и кредити и побарувања кои се ме-
рат по објективна вредност преку билансот на успех.  

7. При класификацијата на изложеноста на креди-
тен ризик, банката ги има предвид: 

- кредитната способност на клиентот; 
- уредноста во измирувањето на обврските од стра-

на на клиентот; и 
- квалитетот на обезбедувањето. 
Кредитната способност на клиентот се оценува нај-

малку според следните елементи: 
- карактерот на клиентот, односно неговите статус-

ни и економски особености, квалитетот и стручноста 
на органите на управување и раководење на клиентот, 
квалитетот на програмата/проектот за што е побарана 
финансиска поддршка од банката; 

- висината на капиталот и имотната сила на клиен-
тот, вклучувајќи ја неговата способност за остварување 
на идни парични приливи за отплата на обврските; 

- ликвидноста и профитабилноста на клиентот; 
- перспективата на клиентот и на дејноста на која и 

припаѓа клиентот; 
- вкупната изложеност на кредитен ризик на бан-

карскиот систем на Република Македонија спрема кли-
ентот (извор на податоци: Кредитен регистар на Народ-
на банка); и 

- изложеноста на клиентот на валутен ризик и други 
ризици. 

При утврдување на уредноста во измирувањето на 
обврските од страна на клиентот се има предвид:  

- кредитната историја на клиентот, преку проверка 
на неговата способност за сервисирање на обврските 
спрема банката или останатите банки (доколку клиен-

тот претходно користел кредити или други облици на 
изложеност на кредитен ризик во банката или остана-
тите банки); 

- проценка на веројатноста дали употребата на 
средствата според договорената намена на кредитот 
или друг облик на изложеност на кредитен ризик ќе 
предизвика готовински прилив кај клиентот во обем и 
динамика што ќе одговара на договорениот начин на 
отплата на обврските. 

При утврдување на квалитетот на обезбедувањето 
се имаат предвид следните елементи: 

- можноста за продажба на обезбедувањето; 
- документираноста на обезбедувањето и можноста 

за негов надзор од страна на банката; 
- можност за присилна наплата на обезбедувањето. 
8. Општи индикатори кои се користат при утврду-

вање загуба поради оштетување врз основа на кредитен 
ризик се: 

- информација за  финансиска потешкотија на кли-
ентот; 

- информација за напочитување на договорот, вклу-
чително и неплаќање или доцнење на плаќањата на до-
стасаните обврски; 

- банката одобрува значителни олеснувања на кли-
ентот поради неговите финансиски потешкотии, а кои 
банката инаку не би ги понудила на други клиенти; 

- извесност дека клиентот ќе влезе во стечајна по-
стапка или друг вид на финансиска реорганизација; 

- исчезнување на активен пазар за одредено побару-
вање или финансиски инструмент, поради финансиски 
потешкотии на клиентот; или 

- податоци кои укажуваат дека постои намалување 
во проценетите идни парични текови за група изложе-
ности на кредитен ризик, во споредба со нивното по-
четно признавање, иако намалувањето не може да се 
поврзе со поединечна изложеност на кредитен ризик, 
вклучувајќи:  

a. негативни промени во платежната способност на 
клиентите (на пример: зголемен број на задоцнети пла-
ќања или зголемен број на клиенти - корисници на кре-
дитни картички кои го достигнале нивниот максимално 
дозволен лимит - пречекорување, а кои плаќаат мини-
мален месечен износ); или 

б. влошување на националните или локалните еко-
номски услови кои влијаат на плаќањето на обврските 
на клиентите (на пример: зголемување на стапката на 
невработеност во географската област на клиентот, на-
малување на цените на имотот кој служи како обезбе-
дување, намалување на цената на производот кој го 
произведуваат односно на услугата што ја даваат кли-
ентите и слично).   

9. Банката врши класификација на изложеноста на 
кредитен ризик: 

- на поединечна основа, за сите изложености кои 
согласно со точка 10 од оваа одлука се сметаат за пое-
динечно значајни ставки, со примена на одредбите од 
глава III од оваа одлука; 

- на групна основа за портфолио на мали кредити, 
согласно со глава IV од оваа одлука; или 

- на групна основа за група слични финансиски ин-
струменти, согласно со глава IV од оваа одлука. 

10. Како поединечно значајна ставка се смета вкуп-
ната изложеност кон клиент која е повисока од:  

a) 300. 000 денари; или 
б) претставува повеќе од 0,007% од вкупната изло-

женост на кредитен ризик на банката. 



4 февруари 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 17 - Стр. 11 

11. По исклучок на точка 9 и 10 од оваа одлука, 
банката врши класификација на изложеноста на креди-
тен ризик кон банки и на вложувањата во сопственич-
ки хартии од вредност кои претставуваат изложеност 
на кредитен ризик единствено на поединечна основа, 
согласно со глава III од оваа одлука.  

 
III. КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИЗЛОЖЕНОСТА И 

УТВРДУВАЊЕ НА ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА  
И НА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА НА ПОЕДИНЕЧНА 

ОСНОВА 
 

III. 1. Класификација на изложеноста на кредитен 
ризик на поединечна основа 

 
12. Банката ја класифицира изложеноста на креди-

тен ризик во следните категории на ризик:  
a) Во категорија на ризик “А” се класифицира: 
- побарувања од Народна банка, Република Македони-

ја, Европската централна банка и владите и централните 
банки на земјите членки на Европската Унија, Швајцари-
ја, Канада, Јапонија, Австралија, Норвешка и САД; 

- изложеност на кредитен ризик спрема клиент чија 
сегашна финансиска состојба и проценетите идни па-
рични приливи не го доведуваат во прашање неговото 
натамошно работење и можноста за измирување на те-
ковните и идните обврски спрема банката; 

- изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој 
своите обврски спрема банката ги извршува во рокот 
на достасаност или со задоцнување најмногу до 30 де-
на и за кој банката во последните две години не извр-
шила реструктурирање на побарувањата; 

- изложеност на кредитен ризик која е целосно 
обезбедена со првокласни инструменти за обезбедува-
ње, дефинирани во точка 19 од оваа одлука. 

б) Во категорија на ризик “Б” се класифицира: 
- изложеност на кредитен ризик спрема клиент, за 

кој банката врз основа на проценка на кредитната спо-
собност оценува дека паричните приливи ќе бидат до-
волни за целосно измирување на достасаните обврски, 
без оглед на прикажаните моментални финансиски сла-
бости, со тоа што не постојат знаци за натамошно вло-
шување на состојбата на клиентот; 

- изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој 
своите обврски најчесто ги извршува со задоцнување 
од 31 до 60 дена, или со исклучок од 61 до 90 дена, до-
колку доцнењето е само повремено во интервалот од 
61 до 90 дена и за кој банката во последните шест ме-
сеци не извршила реструктурирање на побарувањата. 

в) Во категорија на ризик “В” се класифицира: 
- изложеност на кредитен ризик спрема клиент за 

кој се проценува дека паричните текови се несоодветни 
за редовно измирување на достасаните обврски; 

- изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој 
не е соодветно капитализиран; 

- изложеност на кредитен ризик спрема клиент со 
неадекватна рочна структура на активата и пасивата;  

- изложеност на кредитен ризик спрема клиент за 
кој банката не располага со потребни и ажурирани ин-
формации за да ја оцени кредитната способност на кли-
ентот; 

- изложеност на кредитен ризик спрема клиент, чии 
обврски се реструктурирани; 

- изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој 
најчесто ги извршува своите обврски со задоцнување 
од 61 до 120 дена, или со исклучок од 121 до 180 дена, 
доколку доцнењето е само повремено во интервалот од 
121 до 180 дена. 

г) Во категорија на ризик “Г“ се класифицира: 
- изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој е 

неликвиден; 
- изложеност на кредитен ризик спрема клиент чии 

доверители ги отпишале своите побарувања од него; 
- изложеност на кредитен ризик спрема клиент за 

кој е воведена постапка за стечај и за кој банката оче-
кува делумна наплата на своите побарувања; 

- изложеност на кредитен ризик спрема клиент за 
кој е воведена постапка за ликвидација; 

- изложеност на кредитен ризик, чија наплата зави-
си од активирањето на инструментите за обезбедување;  

- изложеност на кредитен ризик каде постојат оче-
кувања дека банката ќе наплати само дел од своите по-
барувања спрема клиентот; 

- изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој 
своите обврски најчесто ги извршува со задоцнување 
од 121 до 270 дена, или со исклучок со повремено за-
доцнување од над 270 дена. 

д) Во категорија на ризик “Д” се класифицира: 
- изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој 

своите обврски ги извршува со задоцнување подолго 
од 270 дена или воопшто не ги извршува; 

- изложеност на кредитен ризик спрема клиент во 
стечај, која истовремено не е обезбедена со квалитетен 
инструмент за обезбедување; 

- изложеност на кредитен ризик, која е предмет на 
судски спор; 

- изложеност на кредитен ризик за која постојат 
цврсти очекувања дека банката нема да биде во мож-
ност да ги наплати своите побарувања од клиентот во 
целост или ќе се наплати само мал незначителен дел. 

13. Побарувањето класифицирано во категории на 
ризик “Г” и “Д” или побарувањето, кое по било кој ос-
нов (главница, камата, други некаматни приходи) не е 
наплатено подолго од 90 дена сметано од денот на до-
стасувањето, банката е должна да го евидентира (да го 
прекнижи) на посебна сметководствена сметка за не-
функционални побарувања-кредити, камата, други по-
барувања (во Сметковниот план за банките: сомнител-
ни и спорни побарувања).  

Во моментот кога пресметаната камата добива не-
функционален статус, банката е должна да изврши це-
лосна исправка на вредноста на пресметаната камата. 

Побарувањето може да се исклучи од категоријата 
на нефункционални побарувања само доколку достаса-
ниот дел од побарувањето е наплатено и доколку се ис-
полнети условите за негова прекласификација во подо-
бра категорија на ризик. 

 
III. 2. Утврдување на исправка на вредноста и на 

посебната резерва на поединечна основа 
 
14. По извршената класификација на изложеноста 

на кредитен ризик на поединечна основа, банката ја 
оценува потребата и соодветно врши исправка на вред-
носта на активните билансни побарувања, односно изд-
војува посебна резерва за активните вонбилансни поба-
рувања, преку утврдување на сегашната вредност на 
идните парични текови кои ќе настанат врз основа на 
тие побарувања.  

15. Износот на исправка на вредноста за активните 
билансни побарувања на поединечна основа се утврду-
ва како разлика помеѓу сметководствената вредност на 
билансните побарувања и нивната сегашна вредност 
(проценет надоместлив износ). Сегашната вредност на 
активните билансни побарувања се добива со дискон-
тирање на очекуваните идни парични текови по тие по-
барувања со употреба на ефективната каматна стапка 
утврдена врз основа на договорот.  
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Ефективната каматна стапка е каматната стапка со 
чија примена сегашната вредност на сите идни парич-
ни приливи се изедначува со сегашната вредност на си-
те идни парични одливи. При пресметка на ефективна-
та каматна стапка банката: 

a) треба да ги земе предвид сите идни парични те-
кови (приливи и одливи) кои се очекува дека ќе наста-
нат согласно со договорните услови;  

б) ќе ги земе предвид и сите платени и/или наплате-
ни провизии и надомести кои претставуваат составен 
дел од ефективната каматна стапка на побарувањето; 

в) нема да ги земе предвид провизиите и надоме-
стите за вложување на депозит како обезбедување за 
побарувањето;  

г) нема да ги земе предвид идните загуби поради 
кредитен ризик од побарувањето. 

За потребите за дисконтирање на очекуваните идни 
парични текови се употребува ефективна каматна стап-
ка на годишна основа. 

Доколку поради финансиски потешкотии на клиен-
тот, банката одобри измена на условите на кредитира-
ње, во поглед на висината на каматата и периодите на 
отплата на обврските на клиентот, за дисконтирање на 
очекуваните идни парични текови се употребува ефе-
ктивната каматна стапка, важечка пред измените на ус-
ловите на кредитирање. 

За дисконтирање на очекуваните идни парични те-
кови од побарувања со променлива каматна стапка, 
банката ќе ја примени ефективната каматна стапка, 
согласно со договорот, важечка на денот на утврдува-
ње на сегашната вредност на очекуваните парични те-
кови. Во овие случаи, ефективната каматна стапка се 
пресметува за целиот период на важност на договорот 
(не само преостанатиот период до достасување), со 
примена на каматната стапка, важечка на денот на 
утврдување на сегашната вредност на очекуваните па-
рични текови.  

По исклучок на став 5 од оваа точка, доколку ка-
матната стапка на денот на утврдување на сегашната 
вредност е променета за помалку од 10% во однос на 
последната каматна стапка со која е извршено дискон-
тирање на идните парични текови, банката може да ја 
примени претходната ефективна каматна стапка која 
била применета при утврдување на сегашната вредност 
на очекуваните идни парични текови. 

16. Износот на посебна резерва за активните вонби-
лансни позиции на поединечна основа е еднаков на се-
гашната вредност на очекуваните идни парични текови 
врз основа на плаќања на банката по преземените по-
тенцијални обврски и наплати од клиентот, дисконти-
рани со тековна пазарна цена на безризични хартии од 
вредност издадени во иста валута и со ист рок на до-
стасување како валутата и рокот на достасување на 
очекуваното плаќање или наплата. 

Доколку не постои тековна пазарна цена на безри-
зични хартии од вредност  со ист рок на достасување 
како рокот на достасување на очекуваното плаќање, 
утврдувањето на сегашната вредност на очекуваното 
плаќање врз основа на преземената потенцијална обвр-
ска на банката се врши со  тековна пазарна цена на без-
ризични хартии од вредност со најблиска рочност до 
рочноста на очекуваното плаќање. 

17. Банката не врши дисконтирање на очекуваните 
идни парични текови на изложеност на кредитен ризик 
со резидуален рок на достасување пократок од една го-
дина од датумот на утврдување на износот на загуба по 
основ на кредитен ризик. Во овој случај, износот на за-
губа е еднаков на разликата помеѓу сметководствената 
вредност на изложеноста на кредитен ризик и износот 
на очекуваните идни плаќања и наплати по оваа изло-
женост.  

18. При утврдување на сегашната вредност на оче-
куваните идни парични текови, банката ја зема предвид 
и вредноста на обезбедувањето за тоа побарување, до-
колку: 

a) Обезбедувањето претставува првокласен инстру-
мент за обезбедување, согласно со точка 19 од оваа од-
лука; 

б) Обезбедувањето претставува безусловна неотпо-
виклива гаранција од небанкарска финансиска и нефи-
нансиска институција оценета најмалку со А- (согласно 
со рејтингот на Standard & Poor’s), А3 (согласно со реј-
тингот на Moody’s) или соодветен рејтинг од друга ре-
номирана меѓународна институција за кредитен реј-
тинг; 

в) Средството земено како обезбедување претставу-
ва соодветно средство за наплата на побарувањето. Ед-
но средство се смета за соодветно  средство за наплата 
доколку се исполнети следните услови: 

- постои функционален  пазар за средството или за 
слични средства, 

- постои информација за трансакции на купо-про-
дажба на исти или слични средства во последните  3 
месеци, 

- информациите за постигнатите цени на купо-про-
дажба на исти или слични средства се јавно достапни, 

- наплатата од евентуална продажба на средството 
ставено како обезбедување (во случај на преземање на 
средството за наплата на ненаплатени побарувања) се 
очекува да се изврши во период не подолг од 12 месеци 
од датумот на преземање; 

Доколку како обезбедување на побарувањето е за-
ложен недвижен имот, покрај условите од став 1 од 
оваа потточка, банката е должна да поседува уредна 
документација за заложениот недвижен имот, која се 
состои од: 

- нотарски акт со прилози за воспоставена хипотека 
над недвижниот имот, вклучително и клаузула за извр-
шност; 

- проценка на пазарната вредност на недвижниот 
имот, намалена за очекуваните трошоци за продажба 
кои ќе паднат на товар на банката, во моментот на вос-
поставувањето на хипотеката; 

- имотен лист или друг доказ од надлежна институ-
ција за воспоставена хипотека на надвижниот имот; 

- осигурителна полиса на недвижниот имот винку-
лирана во корист на банката; 

- да има прв приоритет на реализација на заложениот 
недвижен имот во однос на останатите залогопримачи; 

- да има право на контрола и физичка проверка на 
заложениот имот, на редовна основа; 

- проценка на пазарната вредност на недвижниот 
имот, намалена за очекуваните трошоци за продажба 
кои ќе паднат на товар на банката, која банката е долж-
на да ја обезбеди најмалку еднаш годишно. Банката е 
должна да обезбеди проценка на пазарната вредност на 
имотот и во пократок период, доколку настане значите-
лен пад на пазарните цени на сличен имот или доколку 
вредноста на обезбедувањето надминува 5% од сопст-
вените средства на банката; 

- проценката на пазарната вредност на недвижниот 
имот од алинеите 2 и 7 од овој став е извршена од стра-
на на овластен проценител; 

Доколку како обезбедување на побарувањето се за-
ложени подвижна ствар, хартии од вредност, побарува-
ње и други права (во понатамошниот текст: рачен за-
лог), банката е должна, покрај условите од став 1 од 
оваа потточка, да ги исполни и следните услови: 

- да има уредна документација за рачен залог, сог-
ласно Законот за договорен залог; 
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- проценка на пазарната вредност на подвижната 
ствар, намалена за очекуваните трошоци за продажба, 
во моментот на воспоставувањето на обезбедувањето; 

- да има доказ за упис во заложен регистар; 
- да има прв приоритет на реализација на рачниот 

залог во однос на останатите залогопримачи; 
- да има осигурителна полиса на заложената под-

вижна ствар, винкулирана во корист на банката; 
- да има право на контрола и физичка проверка на 

рачниот залог, на редовна основа; 
- да е извршена преоценка на пазарната вредност на 

подвижната ствар, намалена за очекуваните трошоци 
за продажба кои ќе паднат на товар на банката, најмал-
ку еднаш во период од дванаесет месеци. Проценка на 
пазарната вредност на подвижната ствар е потребна и 
во пократок период доколку настане значителен пад на 
пазарните цени на тој или сличен имот или доколку 
вредноста на обезбедувањето надминува 5% од сопст-
вените средства на банката, 

- проценка на пазарната вредност на подвижната 
ствар од алинеја  2 и 7 од овој став треба да биде извр-
шена од страна на овластен проценител. 

19. Првокласни инструменти за обезбедување, спо-
ред оваа одлука, се сметаат:  

a) Паричен депозит или парични средства во депо, 
при што е потребно да бидат истовремено исполнети 
следните услови: 

- рокот на достасување на паричниот депозит е ед-
наков или подолг од рокот на достасување назначен во 
договорот за изложеност на кредитен ризик, односно 
паричните средства во депо можат да се повлечат само 
под услов изложеноста на кредитен ризик на банката 
да биде целосно затворена; 

- постои писмен документ со кој се потврдува наме-
ната на депозитот, односно на паричните средства во 
депо, како средство за обезбедување на изложеноста на 
кредитен ризик; 

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

- активирањето на обезбедувањето да настане во ус-
лови кога клиентот не ги исполнува своите обврски 
кои произлегуваат од договорот за изложеност на кре-
дитен ризик. 

б) Хартии од вредност на Република Македонија и 
Народна банка, Европската централна банка и владите 
и централните банки на земјите членки на Европската 
Унија, Швајцарија, Канада, Јапонија, Австралија, Нор-
вешка и САД; 

в) Неотповикливи гаранции или супергаранции из-
дадени од домашни или првокласни странски банки, 
кои ги содржат зборовите “на прв повик” или “без при-
говор”; 

г) Безусловни гаранции плативи на прв писмен по-
вик издадени од Република Македонија, владите и цен-
тралните банки на земјите членки на Европската Унија, 
Швајцарија, Канада, Јапонија, Австралија, Норвешка и 
САД и лица основани од овие институции, чие работе-
ње и обврски се целосно покриени со експлицитна га-
ранција издадена од овие институции. 

Изложеноста на кредитен ризик којашто во целост е 
обезбедена со инструментите од став 1 од оваа точка се 
класифицираат во категорија на ризик “А” се до акти-
вирањето на инструментот, но не подолго од 30 дена 
по рокот на достасување на побарувањето. 

20. Како првокласна банка, според оваа одлука, се 
смета секоја банка која е оценета најмалку со А- (сог-
ласно со рејтингот на Standard & Poor’s), со А3 (соглас-
но со рејтингот на Moody’s) или со соодветен рејтинг 
од друга реномирана меѓународна институција за кре-
дитен рејтинг. 

21. При пресметката на сегашната вредност на оче-
куваните идни парични текови од побарувањето, вред-
носта на заложениот имот кој ги исполнува условите од 
точка 18 потточка в), се дисконтира за временскиот пер-
иод на очекувана  продажба на заложениот имот со цел 
наплата на побарувањето, ако се очекува дека имотот 
може да се продаде за период подолг од една година.  

22. При пресметката на сегашната вредност на ид-
ните парични текови, обезбедувањето се вклучува 
најмногу до износот на вкупната изложеност на креди-
тен ризик, која е покриена со обезбедувањето. 

23. Врз основа на сегашната вредност на активните 
билансни и вонбилансни побарувања, утврдена соглас-
но со оваа глава, банката врши исправка на вредноста, 
односно издвојува посебна резерва, во рамките на 
следните граници: 

- од 0% до 10% од изложеноста на кредитен ризик 
класифицирана во категоријата на ризик “А”; 

- над 10% до 25% од изложеноста на кредитен ри-
зик класифицирана во категоријата на ризик “Б”; 

- над 25% до 50% од изложеноста на кредитен ри-
зик класифицирана во категоријата на ризик “В”; 

- над 50% до 75% од изложеноста на кредитен ри-
зик класифицирана во категоријата на ризик “Г”; 

- над 75% до 100% од изложеноста на кредитен ри-
зик класифицирана во категоријата на ризик “Д”. 

Износот на извршена исправка на вредноста, однос-
но износот на издвоена посебна резерва не може да би-
де понизок од долната граница предвидена во став 1 од 
оваа точка за секоја одделна категорија на ризик. 

Доколку при утврдување на сегашната вредност на 
секоја изложеност на кредитен ризик која се класифи-
цира на поединечна основа, банката утврди повисок из-
нос на исправка на вредноста, односно посебна резерва 
од износот пропишан со став 1 од оваа точка за катего-
ријата на ризик во која е класифицирана соодветната 
изложеност на кредитен ризик, таа е должна да изврши 
прекласификација на изложеноста на кредитен ризик 
во соодветната категорија на ризик која одговара на 
утврдениот износ на исправка на вредноста, односно 
посебна резерва.  

24. По исклучок на точка 14 од оваа одлука, докол-
ку банката не ја утврди сегашната вредност на актив-
ните билансни и вонбилансни побарувања, во тој слу-
чај, износот на исправка на вредноста, односно на по-
себна резерва за секоја изложеност на кредитен ризик 
која се класифицира на поединечна основа, се утврдува 
со примена на горната граница утврдена во точка 23 од 
оваа одлука, во зависност од категоријата на ризик во 
која е класифицирана изложеноста на кредитен ризик. 

Банката не смее да го примени исклучокот од став 1 
од оваа точка на изложеност на кредитен ризик за која 
била утврдувана исправка на вредноста, односно по-
себна резерва преку утврдување на сегашната вредност 
на идните парични текови.  

25. Утврдениот износ на дополнителна или ослобо-
дена исправка на вредноста за одделно побарување, 
банката сметководствено ја евидентира во билансот на 
успех на соодветна сметка за исправка на вредноста 
(загуби поради оштетување) на кредити и пласмани и 
на соодветна сметка за исправка на вредноста (оштету-
вање на средствата) во рамки на сметките за активни 
билансни побарувања. 

Утврдениот износ на дополнителна или ослободена 
посебна резерва, банката сметководствено ја евиденти-
ра во билансот на успех во рамки на сметката за посеб-
на резерва за вонбилансна кредитна изложеност на по-
единечна основа и на сметката од пасивата за посебна 
резерва за вонбиласната кредитна изложеност на пое-
динечна основа. 



Стр. 14 - Бр. 17 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2008 
 

26. За изложеностите на кредитен ризик класифи-
цирани на поединечна основа, за кои преку утврдува-
њето на нивната сегашна вредност, е оценето дека не 
постои загуба поради кредитен ризик и за кои не е из-
вршена исправка на вредноста, односно не е издвоена 
посебна резерва, банката е должна да ја оцени можно-
ста за загуба поради кредитен ризик на групна основа, 
согласно со одредбите од глава IV од оваа одлука.  

По исклучок на став 1 од оваа точка, банката не е 
должна да ја оцени можноста за загуба поради креди-
тен ризик на групна основа, за изложеностите на кре-
дитен ризик за кои е оценето дека не постои загуба по-
ради кредитен ризик и кои претставуваат: 

- побарувања од Република Македонија и Народна 
банка, Европската централна банка и владите и цен-
тралните банки на земјите членки на Европската Унија, 
Швајцарија, Канада, Јапонија, Австралија, Норвешка и 
САД; 

- побарувања обезбедени со првокласни инструмен-
ти за обезбедување; 

- изложеност на кредитен ризик кон странски банки 
и домашни банки и штедилници кои се основани и ра-
ботат со дозвола од гувернерот на Народна банка; 

- вложувања во сопственички хартии од вредност; 
- активни вонбилансни ставки. 
 
IV. КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИЗЛОЖЕНОСТА И 

УТВРДУВАЊЕ НА ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА  
НА ГРУПНА ОСНОВА 

 
IV.1. Класификација на изложеноста на групна  

основа 
 
27. Банката може да врши класификација на актив-

ните билансни и вонбилансни побарувања кои соглас-
но со точка 10 од оваа одлука не се сметаат за поеди-
нечно значајни ставки, на групна основа во портфолио 
на мали кредити. 

По исклучок од став 1 од оваа точка, нефункцио-
налните побарувања од точка 13 од оваа одлука, не мо-
же да се класифицираат во портфолио на мали креди-
ти, на групна основа. 

28. За потребите за класификација на изложеноста 
на кредитен ризик во портфолио на мали кредити, бан-
ката е должна: 

- да изврши сегментација на портфолиото на мали 
кредити на повеќе хомогени потпортфолија според 
сродност на кредитниот ризик на поединечните изло-
жености на кредитен ризик (на пример: исто обезбеду-
вање, ист извор на отплата, географска локација и 
слично); 

- да утврди стапки на ненаплаќање за секое одделно 
потпортфолио на мали кредити. 

29. Вкупниот износ на портфолиото на мали креди-
ти не смее да надминува 33% од вкупната изложеност 
на кредитен ризик на банката.  

Банката е должна да ја врши класификацијата на 
делот од портфолиото на мали кредити кој го надмину-
ва лимитот од став 1 од оваа точка, согласно со глава 
III од оваа одлука, односно да ја класифицира изложе-
носта на кредитен ризик на поединечна основа. 

30. Банката е должна да ги класифицира на групна 
основа за група на слични финансиски инструменти, 
изложеностите за кои поединечна исправка на вредно-
ста, согласно со точка 26 од оваа одлука, не била опре-
делена. 

Изложеностите од став 1 од оваа точка, банката ги 
класифицира во хомогени потпортфолија според срод-
ност на кредитниот ризик (на пример: вид на изложе-
ност, главни дејности и функции, географска локација 
и друго). 

По исклучок на став 1 од оваа точка, банката не е 
должна да ги класифицира на групна основа изложено-
стите од став 1 на оваа точка, доколку не е можно нив-
но класифицирање во хомогени потпортфолија. 

  
IV.2. Утврдување на исправка на вредноста и на 

 посебната резерва на групна основа 
 
31. Износот на исправка на вредноста и на посебна-

та резерва за изложеностите од точка 27 од оваа одлука 
банката ја одредува со примена на статистички модели 
за одредување на стапки на ненаплаќање за секое од-
делно потпортфолио. 

При формирањето на одделни потпортфолија и 
употреба на статистичко моделирање: 

a) банката треба да има историски податоци за 
стапката на ненаплаќање за одделните потпортфолија. 
Банката треба да има историски податоци  за минатиот 
период, кој е еднаков на просечниот договорен период 
на достасување на одделното потпортфолио, но не по-
малку од три години; 

б) статистичкиот модел треба најмалку да ги земе 
предвид временската вредност на парите, очекуваните 
идни парични текови од соодветното потпортфолио и 
структурата на достасување на изложеностите во порт-
фолиото. 

Банката е должна, најмалку еднаш годишно, да вр-
ши тестирање на реалноста на утврдениот модел од 
став 2 од оваа точка, преку споредба со стапките на не-
наплаќање по одделни потпортфолија остварени во 
периодот од една година пред извршеното тестирање. 
Тестирањето треба да опфати примерок од најмалку 
30% од секое потпортфолио на мали кредити. Методо-
логијата и статистичките модели на банката за класи-
фикација на портфолиото на мали кредити се сметаат 
за адекватни доколку во 95% од тестираните случаи не 
е утврдена разлика помеѓу дефинираните и остварени-
те стапки на ненаплаќање. Во спротивно, банката е 
должна веднаш да изврши ревидирање на методологи-
јата и статистичките модели за класификација и прес-
метка на износот на исправка на вредноста и на посеб-
на резерва на портфолиото на мали кредити.  

За извршеното тестирање и добиените резултати, 
задолжително се известува Надзорниот одбор на банка-
та и Народна банка. 

32. Утврдениот износ на дополнителна или ослобо-
дена исправка на вредноста, односно на посебна резерва 
за изложеностите од портфолиото на мали кредити, бан-
ката сметководствено ја евидентира во билансот на ус-
пех на сметката за групна исправка на вредноста за пор-
тфолиото на мали кредити, односно на сметка за посеб-
на резерва за вонбилансната кредитна изложеност на 
групна основа и на сметка од пасивата за групна испра-
вка на вредноста за портфолиото на мали кредити, од-
носно на сметка од пасивата за посебна резерва за вон-
билансната кредитна изложеност на групна основа. 

33. Износот на исправка на вредноста за изложено-
стите од точка 30 од оваа одлука, банката ја одредува 
согласно со точка 31 став 2 од оваа одлука. 

34. Утврдениот износ на дополнителна или ослобо-
дена исправка на вредноста од точка 33 од оваа одлука, 
банката сметководствено ја евидентира во билансот на 
успех на сметка за групна исправка на вредноста за по-
единечно значајни изложености кои не се оштетени на 
поединечна основа и на сметката од пасивата за групна 
исправка на вредноста за поединечно значајни изложе-
ности кои не се оштетени на поединечна основа. 
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V. СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ 
РИЗИК 

 
35. Банката е должна да воспостави систем за упра-

вување со кредитниот ризик кој одговара на природата, 
обемот и комплексноста на финансиските активности 
кои таа ги врши. 

36. Банката е должна да има соодветна организаци-
ска поставеност за управување со кредитниот ризик, 
што подразбира јасно дефинирани надлежности и одго-
ворности на органите на надзор и управување.  

Надзорниот одбор на банката: 
- одобрува политика за управување со кредитниот 

ризик и го следи нејзиното спроведување; 
- ја разгледува адекватноста на донесената полити-

ка, најмалку на годишно ниво; 
- ја следи ефикасноста на внатрешна контрола, како 

составен дел на системот за управување со кредитниот 
ризик; 

- други активности во согласност со Законот за бан-
ките и интерните акти на банката.  

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

вување со кредитниот ризик и давање предлози за неј-
зино ревидирање; 

- оценка на системите за управување со кредитниот 
ризик; 

- анализа на извештаите за изложеноста на банката 
на овој ризик и следење на активностите кои се презе-
маат заради управување со кредитниот ризик; 

- одредување и редовно ревидирање на лимитите на 
изложеност на кредитен ризик; 

- дефинирање на евентуални исклучоци во однос на 
дефинираните лимити и делегирање на одговорност за 
одлучување за примена на тие исклучоци; 

- други активности во согласност со Законот за бан-
ките и интерните акти на банката.  

Управниот одбор на банката, во согласност со Зако-
нот за банките и  политиката за управување со кредит-
ниот ризик, ги врши најмалку следните активности: 

- воспоставување и спроведување на соодветни 
процедури за управување со кредитниот ризик, во сог-
ласност со политиката одобрена од страна на Надзор-
ниот одбор; 

- воспоставување и одржување на ефикасноста на 
системот за мерење, следење, контрола и известување 
на/за кредитниот ризик по одделни видови изложеност 
на кредитен ризик; 

- воспоставување адекватен 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 кредитен ризик; 

- воспоставување процедура за оценка на влијание-
то на нови производи врз изложеноста на кредитен ри-
зик, како и следење на потенцијалните обврски и изло-
женоста по основ на вонбилансното работење на бан-
ката, вклучувајќи ја и изложеноста на ризикот на дру-
гата договорна страна; 

- други активности во согласност со Законот за бан-
ките и интерните акти на банката.  

37. Банката е должна да воспостави и примени по-
литика и соодветни процедури за управување со кре-
дитниот ризик, кои треба да се однесуваат најмалку на 
следното:  

а) критериуми и процедури за одобрување кредити 
и друг облик на билансна или вонбилансна (потенци-
јална) изложеност; 

б) подетални критериуми за утврдување и следење 
на кредитната способност на клиентот, спрема кој е из-
ложена банката, како и на квалитетот и вредноста на 
обезбедувањето.  

Заради оценка на кредитниот ризик кој произлегува 
од изложеноста на клиентот на валутен ризик, банката 
е должна да воспостави систем на следење, анализира-
ње и проценка на: 

- усогласеноста на девизната позиција на клиент; 
- прилагодливоста на паричните текови на клиен-

тот, на потенцијално променето ниво на вкупните об-
врски и особено на обврските спрема банката, како  
последица на евентуална промена на курсот на денарот 
во однос на странските валути. 

Клиентот, се смета дека, има усогласена девизна 
позиција доколку неговите очекувани девизни прили-
ви, девизни побарувања и денарски побарувања со де-
визна клаузула покриваат најмалку 80% од неговите 
вкупни очекувани девизни одливи, девизни обврски и 
денарски обврски со девизна клаузула. Усогласена де-
визна позиција се смета дека имаат и клиентите кај кои 
цената на доминантниот производ зависи од движења-
та на цената на тој производ на светските берзи. 

Банката е должна да воспостави евиденција на кли-
енти со усогласена и неусогласена девизна позиција. 

По исклучок, банката не е должна да ги применува 
одредбите од став 2, 3 и 4 од оваа потточка, за клиенти-
те чија вкупна изложеност на кредитен ризик изнесува 
до 150.000 денари за физички лица, односно до 300.000 
денари за правни лица.  

Банката е должна во критериумите за следење на 
кредитната способност на клиенти - странски лица, да 
го земе предвид и ризикот на земјата каде се наоѓа се-
диштето, односно од каде доаѓаат тие клиенти; 

в) содржина на кредитно досие за секој клиент на 
банката; 

г) мерење и следење на изложеностите заради утвр-
дување на преземеното ниво на кредитен ризик и нив-
но распоредување во соодветни категории на ризик, 
што подразбира оценка на кредитната способност, сог-
ласно со потточка б) од оваа точка, следење на извршу-
вањето на договорните обврски, следење на промените 
во вредноста на обезбедувањето и слично; 

д) утврдување на исправка на вредноста и на посеб-
ната резерва на поединечна и на групна основа; 

ѓ)  одобрување и следење на изложеностите коишто 
се дел од портфолиото на мали кредити; 

е) процедури за дефинирање, идентификување и 
следење на изложености со повисок кредитен ризик 
(проблематични изложености) и за следење на нефунк-
ционалните побарувања;  

ж) дефинирање интерни лимити на изложеност на 
кредитен ризик, по одделни клиенти, по одделни кате-
гории клиенти, дејности, валутна структура, географ-
ска локација, инструменти на обезбедување, односно 
мерење и следење на изложеноста на ризик од концен-
трации во изложеноста на кредитен ризик; 

з) делегирање овластувања на лицата и органите 
вклучени во процесот на кредитното одобрување; 

ѕ) дефинирање на прифатливо обезбедување - видот 
на недвижен имот и подвижна ствар, хартии од вред-
ност, побарувања и други права, кои може да се земат 
како обезбедување за одреден тип на кредитни произ-
води на банката, потребното ниво на покриеност на из-
ложеноста на кредитен ризик според видот на обезбе-
дувањето; 

и) постапката за преземање и реализација на обез-
бедувањето; 

ј) постапка и фрекфенција при проценка на пазар-
ната вредност на обезбедувањето; 

к) начин на продолжување на рокот на достасување 
или реструктурирање на побарувања, постапка на от-
пис на побарувања, системи за забрана за кредитирање 
за наплата на побарување; 
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л) процедури за следење на судските постапки на 
банката; 

љ) функционирање на системот на внатрешна кон-
трола на кредитната функција; 

м) генерирање податоци за известување на органите за 
надзор и управување и сите останати лица кои се вклуче-
ни во процесот на управување со кредитниот ризик; 

н) дефинирање на надлежностите, одговорностите 
и линиите на известување на органите на банката и на 
делокругот на активности на соодветните организаци-
ски делови во банката кои се надлежни за управување 
со кредитниот ризик. 

Банката е должна да воспостави и развива инфор-
мативен систем што ќе овозможи навремено и конти-
нуирано мерење, следење, контрола и известување за 
потребите за управување со кредитниот ризик; 

38. Банката е должна да води кредитни досиеја за 
секој клиент.  

39. Кредитното досие треба да ги содржи сите реле-
вантни податоци врз основа на кои банката ќе може да 
го утврди идентитетот, кредитната способност, уредно-
ста во измирувањето на обврските на клиентот и ква-
литетот на обезбедувањето.  

Банката може да го води кредитното досие за секој 
клиент во електронска форма, доколку ги исполнува 
стандардите за сигурност на информативниот систем 
пропишани од страна на Народна банка. 

40. Банката е должна да има ажурирана база на по-
датоци за секој вид кредитен производ и за секој вид 
обезбедување на изложеноста на кредитен ризик, врз 
основа на која ќе можат да се добијат информации нај-
малку за: 

- износот на нефункционални побарувања по одде-
лен кредитен производ и обезбедување; 

- износот на достасани побарувања по одделен кре-
дитен производ и обезбедување; 

- промени во исправката на вредноста и во посебната 
резерва, изразени во проценти, по одделен кредитен 
производ и обезбедување, на квартално и годишно ниво; 

- географска, секторска и друг вид концентрација 
на изложеноста по одделен кредитен производ и обез-
бедување. 

41. Со примена на мерилата и критериумите пропи-
шани со оваа одлука, банката е должна да ја класифи-
цира изложеноста на кредитен ризик најмалку на три-
месечна основа, како и во моментот на одобрување на 
изложеноста на кредитен ризик. 

42. Народна банка преку непосреден надзор ја про-
верува класификацијата извршена од страна на банката 
и методологијата за класификација на портфолиото на 
мали кредити и класификацијата на слични финанси-
ски инструменти на групна основа. 

Врз основа на теренски контроли и вонтеренско 
следење на работењето на банката, Народна банка мо-
же да и наложи на банката да изврши измена на катего-
ријата на ризик, на износот на исправка на вредноста и 
на износот на посебна резерва за одделна изложеност 
на кредитен ризик и на методологијата за класифика-
ција на портфолиото на мали кредити и на слични фи-
нансиски инструменти на групна основа. 

 
VI. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНА БАНКА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
43. Банките составуваат извештај за спроведување-

то на оваа одлука според сметководствената состојба 
на 31 март, 30 јуни, 30 септември и 31 декември и го 
доставуваат до Народна банка. 

Рокот за доставување на извештајот со состојба на 31 
декември е 5 работни дена по истекот на рокот за доставу-
вање на неревидирани годишни финансиски извештаи. 

Рокот за доставување на извештајот со состојба на 
31 март, 30 јуни и 30 септември е 15 работни дена по 
истекот на периодот за кој се доставува извештајот. 

44. На посебно барање на Народна банка, банката е 
должна да изготви извештај со состојба на друг ден и 
во друг рок кои се различни од состојбата и рокот наве-
дени во точка 43 од оваа одлука. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
45. Првиот извештај од точка 43 од оваа одлука 

банката е должна да го изготви со состојба на 
31.03.2009 година и да го достави до Народна банка 
најдоцна во рокот утврден во точка 43 од оваа одлука. 

46. За утврдување на сегашната вредност на биланс-
ните и вонбилансните побарувања за кои во моментот на 
нивно настанување не постоела обврска за  дисконтира-
ње на очекуваните идни парични текови, банката е 
должна да ги дисконтира очекуваните идни парични 
текови со примена на договорната каматна стапка. 

47. Гувернерот на Народна банка го пропишува 
упатството и образецот на извештајот за спроведување-
то на оваа одлука. 

48. Одредбите од оваа одлука соодветно се приме-
нуваат и на филијалите на странски банки и на штедил-
ниците во Република Македонија. 

По исклучок на точка 10 од оваа одлука, како пое-
динечно значајна ставка се смета вкупната изложеност 
на штедилница кон клиент која е повисока од:  

a) 150.000 денари; или 
б) претставува повеќе од 0,007% од вкупната изло-

женост на кредитен ризик на штедилницата. 
49. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2009 година.  

50. На денот на отпочнување со примена на оваа 
одлука, престануваат да важат Одлуката за класифика-
ција на активните билансни и вонбилансни ставки на 
банките и штедилниците според степенот на нивната 
ризичност („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 - пречи-
стен текст и 80/06) и Одлуката за висината и начинот 
на формирање посебна резерва за обезбедување од по-
тенцијални загуби на банките („Службен весник на 
РМ“ бр. 50/2001). 

 
   О.бр.02-15/I-3/2008                        Претседател  
31 јануари 2008 година     на Советот на Народна банка 
             Скопје                        на Република Македонија 

 Гувернер, 
       м-р Петар Гошев, с.р. 

______________ 
219. 

Врз основа на член 31 и член 64 став 1 точка 22 од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“  бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 
40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 114 став 2 и член 
121 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ 
бр. 67/2007), Советот на Народна банка на Република 
Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОНСОЛИДИРАНА СУПЕРВИЗИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишуваат: 
- начинот на вршење консолидирана супервизија на 

банкарска група; 
- предметот на консолидиција и содржината на кон-

солидираните извештаи, за потребите на консолидира-
на супервизија и  
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- начинот и роковите за известување на Народна 
банка на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: Народна банка). 

2. Консолидираната супервизија претставува супер-
визија на финансиската состојба и на ризиците на кои 
се изложени банките, како резултат на нивната поврза-
ност со други лица во рамки на банкарска група.   

3. Како банка која, согласно со Законот за банките, 
е предмет на консолидирана супервизија се смета бан-
ка со седиште во Република Македонија (во поната-
мошниот текст: РМ) која е: 

- матично лице на банкарската група; или 
- подружница на финансиско холдинг друштво со се-

диште во РМ кое е матично лице на банкарската група. 
 
II. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ КОНСОЛИДИРАНА  

СУПЕРВИЗИЈА 
 
4. Народна банка врши консолидирана супервизија 

на банкарска група со примена на правилата и постап-
ките за вршење супервизија на поединечна банка про-
пишани со Законот за банките и подзаконските акти 
донесени врз основа на тој закон. 

5. Народна банка, како надлежен супервизорски ор-
ган за консолидирана супервизија на банкарската гру-
па, е одговорна и за координирање на заедничкиот при-
стап за консолидирана супервизија со домашните и 
странските супервизорски органи надлежни за супер-
визија и лиценцирање на останатите лица во банкар-
ската група. 

Координацијата од став 1 од оваа точка вклучува: 
- прибирање и дистрибуција на информациите кои 

се разменуваат помеѓу супервизорските органи, соглас-
но со Законот за банките; 

- планирање и вршење на консолидираната супер-
визија. 

Според оваа одлука, домашни супервизорски орга-
ни се: Комисија за хартии од вредност, Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување, Министерството за финансии и Агенцијата 
за супервизија на осигурувањето. 

6. Заради спроведување заеднички пристап за кон-
солидирана супервизија на банкарска група, Народна 
банка склучуваат посебни договори со домашните су-
первизорски органи.  

7. Договорите од точка 6 од оваа одлука можат да 
бидат склучени на билатерална и на мултилатерална 
основа и ги вклучуваат и меморандумите за соработка 
склучени помеѓу супервизорските органи.  

Со договорите од став 1 од оваа точка се дефинира 
размената на информации помеѓу Народна банка и 
другите супервизорски органи во врска со издавањето 
дозволи и согласности, вршењето супервизија и презе-
мањето мерки.   

8. Во случај кога банка со седиште во РМ е дел од 
група чие матично лице е банка, кредитна институција 
или финансиско холдинг друштво со седиште надвор 
од РМ, Народна банка соработува со супервизорските 
органи надлежни за лиценцирање и супервизија на ма-
тичното лице и другите лица во групата, најмалку на 
начин пропишан во Законот за банките, а кој се одне-
сува на спроведување заеднички пристап за консолиди-
рана супервизија.  

9. Во случај кога банка со седиште во РМ е дел од 
група чие матично лице е друга финансиска институ-
ција, освен институциите од точка 8 од оваа одлука, со 
седиште во и надвор од РМ, Народна банка соработува 
со супервизорските органи надлежни за лиценцирање и 
супервизија на матичното лице и другите лица во гру-

пата,  најмалку на начин пропишан во Законот за бан-
ките, а кој се однесува на спроведување заеднички при-
стап за консолидирана супервизија. 

10. Доколку супервизорскиот орган на матичното 
лице од точките 8 и 9 од оваа одлука кое е со седиште 
надвор од РМ сака да се оствари непосредна теренска 
контрола на банката со седиште во РМ, должен е до 
Народна банка да достави писмено известување.  

Народна банка може по известувањето од став 1 од 
оваа точка да постапи на еден од следните начини: 

- самата да спроведе непосредна теренска контрола; 
- да му овозможи на супервизорскиот орган да 

спроведе непосредна теренска контрола; или 
- да организира заедничка непосредна теренска кон-

трола. 
11. Заради спроведување на соработката и суперви-

зијата од точките 8, 9 и 10 од оваа одлука, Народна 
банка и другите супервизорски органи можат да склу-
чуваат договори на билатерална и мултилатерална ос-
нова, кои ги вклучуваат и меморандумите за соработка 
склучени помеѓу супервизорските органи.  

 
III. ПРЕДМЕТ НА КОНСОЛИДАЦИЈА И СОДРЖИ-
НА НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА  

БАНКАРСКАТА ГРУПА 
 
12. Банкарската група е должна да работи на начин 

кој ќе обезбеди почитување на одредбите од Законот за 
банките кои се однесуваат на поединечна банка.  

13. Банкарската група треба да биде организирана 
на начин кој ќе и овозможи на банката која е предмет 
на консолидирана супервизија да биде во можност да 
ги следи ризиците на кои е изложена групата и да пре-
зема мерки за управување со тие ризици.  

Секое лице од банкарската група треба да има аде-
кватни системи кои ќе овозможат добивање на подато-
ци и информации потребни за целите на консолидира-
ната супервизија. 

14. Банката која е предмет на консолидирана супер-
визија е должна да составува консолидирани извештаи 
за банкарската група. 

Консолидираните извештаи од ставот 1 од оваа точ-
ка се состојат од консолидирани финансиски извештаи 
и консолидирани супервизорски извештаи.   

15. Консолидираните извештаи се изработуваат со 
соодветна примена на одредбите од Законот за банките 
и подзаконските акти пропишани врз основа на овој За-
кон, имајќи ги предвид одредбите од оваа глава. 

 
III. 1 Консолидирани финансиски извештаи 

 
16. Консолидираните финансиски извештаи на бан-

карската група, за потребите на консолидираната су-
первизија се состојат од: 

- Биланс на успех; 
- Биланс на состојба; 
- Извештај за промените во капиталот и резервите; 
- Извештај за паричниот тек; 
- Белешки кон финансиските извештаи. 
17. За целите на консолидираната супервизија, кон-

солидираните финансиски извештаи се изработуваат со 
примена на методот на целосна консолидација на сите 
подружници во банкарската група.  

По исклучок на став 1 од оваа точка, консолидира-
ните финансиски извештаи изработени за потребите на 
консолидирана супервизија согласно со методот на це-
лосна консолидација не ги вклучува финансиските из-
вештаи на подружниците - друштва за осигурување и 
реосигурување. 
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18. По исклучок на точка 17 став 1 од оваа одлука, 
во случаите кога одговорноста на матичното лице е јас-
но дефинирана и ограничена на неговиот удел во капи-
талот на подреденото лице, односно кога одговорноста 
на останатите акционери или содружници може јасно 
да се утврди, при составувањето на консолидираните 
финансиски извештаи на банкарска група за потребите 
на консолидирана супервизија, може да се користи 
пропорционалниот метод на консолидација. 

Покрај случаите од став 1 од оваа точка, методот на 
пропорционална консолидација може да се примени и 
на учествата во капиталот на лица кои се управувани 
од страна на подредено лице кое е вклучено во консо-
лидацијата, заедно со едно или повеќе други лица кои 
не се вклучени во консолидацијата, доколку одговор-
носта на тие лица е ограничена на нивното учество во 
капиталот.  

За утврдување на одговорноста на останатите акци-
онери или содружници, банката која е предмет на кон-
солидирана супервизија е должна до Народна банка да 
достави соодветен доказ за: 

- начинот на регулирање на меѓусебните права и 
обврски на одделните акционери или содружници; 

- висината на капиталот на останатите акционери 
или содружници; 

- висината и начинот на пресметка на стапката на 
адекватност на капиталот или друг соодветен показа-
тел од кој ќе може да се утврди солвентноста на оста-
натите акционери или содружници. 

Доколку врз основа на доставените податоци На-
родна банка утврди дека не се исполнети условите за 
примена на методот на пропорционална консолидаци-
ја, ќе и наложи на банката која е предмет на консоли-
дирана супервизија да ги вклучи лицата од ставовите 1 
и 2 од оваа точка во консолидираните финансиски из-
вештаи со примена на методот на целосна консолида-
ција. Новите консолидирани финансиски извештаи, 
банката која е предмет на консолидирана супервизија е 
должна да ги достави во рок од 1 месец по известува-
њето добиено од страна на Народна банка. 

19. Во случај на учество во капиталот на подредени 
лица во банкарската група, различно од учеството од 
точките 17 и 18 од оваа одлука, консолидацијата се вр-
ши со примена на методот на главнина.  

Методот на главнина се применува и на учеството во 
капиталот на лицата од точка 17 став 2 од оваа одлука.  

20. Подредено лице нема да се вклучи во консоли-
дираните финансиски извештаи, за потребите на консо-
лидирана супервизија, во следните случаи: 

- доколку има седиште надвор од РМ, во земја во 
која има правни пречки за трансфер на потребните ин-
формации за целите на консолидираната супервизија; 

- доколку вклучувањето не влијае значајно врз фи-
нансиската состојба на банкарската група, како и во 
случаите кога вкупната актива на подреденото лице е 
помала од 1% од активата на матичното лице. Ако по-
веќе подредени лица го исполнуваат овој услов, тие ли-
ца ќе бидат исклучени од консолидацијата во случај 
кога заедно не надминуваат 1% од активата на матич-
ното лице; 

- доколку учеството во капиталот на подреденото 
лице од страна на матичното лице е стекнато со намера 
да се оттуѓи во текот на наредните 12 месеци; 

- доколку вклучувањето во консолидацијата би пре-
дизвикало погрешни или несоодветни заклучоци во вр-
ска со целите на консолидираната супервизија. 

Без оглед на основот за исклучување од консолида-
цијата, за сите подредени лица останува обврската за 
доставување на потребните информации до банката ко-
ја е предмет на консолидирана супевизија, согласно со 
Законот за банките.  

21. Банката која е предмет на консолидирана супер-
визија е должна да ја извести Народна банка за лицата 
од банкарската група кои има намера да ги исклучи и 
за причините за нивното исклучување, 30 работни дена 
пред датумот на изработка на консолидираните финан-
сиски извештаи. 

22. Врз основа на причините наведени во известува-
њето од точка 21 од оваа одлука, Народна банка, во рок 
од 10 работни дена, оценува дали предложениот опфат 
на консолидација обезбедува целосна и точна претста-
ва за финансиската состојба на банкарската група. 

 
IV. 1 Консолидирани супервизорски извештаи 
 
23. Консолидираните супервизорски извештаи се 

состојат од соодветните извештаи за: 
- висината на сопствените средства, активата пон-

дерирана според ризикот и стапката на адекватност на 
капиталот; 

- големите изложености; 
- вложувањата во капитални делови во нефинанси-

ски институции. 
Консолидираните супервизорски извештаи се изра-

ботуваат врз основа на консолидираните финансиски из-
вештаи на банкарската група и со соодветна примена на 
правилата пропишани со подзаконските акти донесени 
врз основа на Законот за банките кои се однесуваат на 
составувањето на извештаите од став 1 од оваа точка.  

 
V. НАЧИН И РОКОВИ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ  

НА НАРОДНА БАНКА 
 
24. Банката која е предмет на консолидирана супер-

визија е должна да достави до Народна банка извештај 
за составот на банкарската група и консолидирани из-
вештаи за банкарската група. 

 
V.1 Извештај за составот на банкарската група 
 
25. Извештајот за составот на банкарската група 

треба да содржи листа на одделните лица во групата и 
опис на нивната поврзаност. 

Податоците за лицата во групата треба да содржат: 
назив и седиште на лицето, матичен број, претежна деј-
ност, вкупен износ на активата, износ на капиталот, од-
носно сопствените средства, структура на акционер-
скиот капитал, удел во капиталот и/или правата на глас 
на другите лица во групата, податоци за членовите на 
органите на надзор и управување на лицата кои ја со-
чинуваат банкарската група, назив на супервизорските 
органи кои издале дозвола за основање и работа на ли-
цата во групата, назив на друштвото за ревизија кое ќе 
изврши ревизија на консолидираните финансиски изве-
штаи. 

Односите помеѓу лицата во групата и видот на по-
врзаноста се прикажуваат во форма на шематски при-
каз, од кој ќе може да се утврдат директните и инди-
ректните учества во капиталот и/или правата на глас во 
другите лица во групата.  

26. Банката која е предмет на консолидирана супер-
визија е должна да го достави извештајот од точка 25 
од оваа одлука со состојба на крајот на секоја кален-
дарска година, до 31 јануари следната година. 

27. Доколку во текот на годината настанат промени 
во составот на банкарската група, промени во подато-
ците од точка 25 став 2 кои се однесуваат за секое пое-
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динечно лице или на односите помеѓу одделните лица 
во групата, банката која е предмет на консолидирана 
супервизија е должна да достави известување до На-
родна банка во рок од 30 работни дена по настанување-
то на промените.  

28. На посебно барање на Народна банка банката ко-
ја е предмет на консолидирана супервизија е должна да 
го изготви извештајот од точка 25 од оваа одлука со со-
стојба на друг ден и во друг рок кои се различни од со-
стојбата и рокот наведени во точка 26 од оваа одлука. 

29. Во случаите кога согласно со Законот за банки-
те не постои банкарска група, банка со седиште во РМ 
која е подружница на друго правно лице, или која е ма-
тично лице на друго правно лице, должна е до Народна 
банка да достави Извештај за составот на целата група, 
изработен во согласност со точка 25 од оваа одлука.  

Извештајот за составот на целата група, банката од 
став 1 од оваа точка го доставува во рокот пропишан 
во точка 26 од оваа одлука.  

Доколку врз основа на извештајот за составот на 
целата група Народна банка утврди постоење на бан-
карска група, ќе и наложи на банката од став 1 од оваа 
точка, или на друга банка која согласно со Законот за 
банките ќе се смета за банка која е предмет на консоли-
дирана супервизија, да составува консолидирани изве-
штаи, како и ќе ги пропише роковите во кои банката е 
должна да почне да ги доставува овие извештаи до На-
родна банка. 

 
V. 2 Консолидирани извештаи на банкарската  

група 
 
30. Консолидираните извештаи за банкарската гру-

па се изработуваат на полугодишна основа и тоа: 
- неревидирани консолидирани извештаи со состој-

ба на 30 јуни; и 
- ревидирани консолидирани извештаи со состојба 

на 31 декември. 
Рокот за доставување на извештаите од став 1 али-

неја 1 од оваа точка е 30 септември во тековната годи-
на, додека рокот за доставување на извештаите од став 
1 алинеја 2 од оваа точка е 30 мај следната година.  

31. На посебно барање на Народна банка, банката ко-
ја е предмет на консолидирана супервизија е должна да 
ги изготви извештаите од точка 30 од оваа одлука, со со-
стојба на друг ден и во друг рок кои се различни од со-
стојбата и рокот наведени во точка 30 од оваа одлука. 

  
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
32. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува 
да важи Одлуката за консолидирана супервизија на 
банките („Службен весник на РМ“ бр. 84/2003). 

 
   О.бр.02-15/I-4/2008                        Претседател  
31 јануари 2008 година     на Советот на Народна банка 
             Скопје                        на Република Македонија 

 Гувернер, 
       м-р Петар Гошев, с.р. 

______________ 
220. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06) и член 68 став 1 точка 2 од Законот за банките 
(„Службен весник на РМ“ бр. 67/07), Советот на На-
родна банка на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВАЛУТНИОТ РИЗИК 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за 

управување со валутниот ризик, која ги вклучува: 
- начинот на утврдување на отворените девизни по-

зиции на банката по одделни валути; 
- начинот на утврдување на агрегатната девизна по-

зиција; 
- показателите за изложеност на валутниот ризик; 
- управувањето со валутниот ризик, и 
- начинот и роковите за известување на Народната 

банка на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Народна банка).  

2. Валутниот ризик, во смисла на оваа одлука, е ри-
зик од загуба заради промена на меѓувалутните курсе-
ви и/или промена на вредноста на денарот во однос на 
вредноста на другите странски валути. 

3. Банката е должна да воспостави систем за иден-
тификување, мерење, следење и контрола на валутниот 
ризик на кој е изложена во своето работење. 

При воспоставувањето на системот од став 1 од 
оваа точка, банката е должна да ги опфати сите актив-
ности и трансакции кои, во билансната и вонбилансна-
та евиденција се евидентирани во девизи и во денари 
индексирани со девизна клаузула, и кои во согласност 
со книговодствените правила се курсираат на редовна 
основа. 

 
II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ОТВОРЕНИ ДЕ-
ВИЗНИ ПОЗИЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗЛОЖЕ-

НОСТ НА ВАЛУТНИОТ РИЗИК 
 
4. Показатели за изложеноста на банката на валут-

ниот ризик се:  
- односот на отворената девизна позиција во оддел-

на валута со сопствените средства на банката и  
- односот на агрегатната девизна позиција со сопст-

вените средства на банката. 
5. Отворената девизна позиција во една валута 

претставува збир на: 
- нето спот-позицијата, која е еднаква на разликата 

помеѓу девизната билансна актива и девизната биланс-
на пасива во таа валута;  

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

- вонбилансните позиции (неотповикливи гаранции, 
непокриени акредитиви и слични инструменти), кои се 
класифицирани во категории на ризик Г и Д и/или за 
кои банката е сигурна дека ќе изврши плаќање и пос-
тои веројатност дека нема да може да ги наплати; 

- вонбилансни позиции (акредитиви, гаранции и 
сл.) во корист на банката, од кои банката со сигурност 
очекува дека ќе оствари наплата (прилив).  

Билансните позиции од став 1 алинеја 1 од оваа 
точка, кои се класифицирани во категориите на ризик 
В, Г и Д се прикажуваат во износ кој банката очекува 
дека ќе го наплати, односно се намалуваат во соглас-
ност со Одлуката за управување со кредитниот ризик и 
со сметководствената регулатива која е во примена.  

Позициите од став 1 од оваа точка се изразени во 
денари со примена на средниот курс на Народна банка 
на денот на пресметката. 
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6. Отворената девизна позиција се пресметува за се-
која одделна странска валута која се јавува во билансот 
на банките.  

7. Во отворената девизната позиција не се вклучу-
ваат позициите на банката во странска валута кои про-
излегуваат од нејзиното работење во туѓо име и за туѓа 
сметка.  

8. Отворената девизна позиција може да биде долга 
девизна позиција или кратка девизна позиција.  

Отворената девизна позиција е долга кога девизна-
та актива (билансна и вонбилансна) е поголема од де-
визната пасива (билансна и вонбилансна), односно раз-
ликата помеѓу девизната актива (билансна и вонби-
лансна) и девизната пасива (билансна и вонбилансна) 
има позитивен предзнак (+). 

Отворената девизна позиција е кратка кога девизна-
та актива (билансна и вонбилансна) е помала од девиз-
ната пасива (билансна и вонбилансна), односно разли-
ката помеѓу девизната актива (билансна и вонбиланс-
на) и девизната пасива (билансна и вонбилансна) има 
негативен предзнак (-). 

9. Збирот на сите отворени долги девизни позиции 
во одделни валути, изразени во денари, ја претставува 
агрегатната долга девизна позиција на банката.  

Збирот на сите отворени кратки девизни позиции во 
одделни валути, изразени во денари, ја претставува 
агрегатната кратка девизна позиција на банката. 

10. Поголемиот износ помеѓу агрегатната кратка 
девизна позиција и агрегатната долга девизна позиција 
(во апсолутна вредност) од точка 9 од оваа одлука, ја 
претставува агрегатната девизна позиција на банката, 
односно вкупната изложеност на банката на валутниот 
ризик. 

 
III. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТА  

НА ВАЛУТЕН РИЗИК 
 
11. Агрегатната девизна позиција може да изнесува 

најмногу до 30% од сопствените средства на банката. 
12. Банката е должна да ја одржува агрегатната де-

визна позиција во рамките на ограничувањето од точка 
11 од оваа одлука. 

13. Доколку банката го надмине пропишаното огра-
ничувања во два последователни дена, таа е должна на-
редниот ден да достави до Народна банка писмено об-
разложение за причините кои довеле до настанатото 
пречекорување, како и да ги наведе мерките за сведу-
вање во рамките на пропишаното ограничување. 

Народна банка може да и наложи на одделна банка 
сведување во рамките на пропишаното ограничување 
во определен временски рок, со определување на мер-
ки за таа цел. 

 
IV. УПРАВУВАЊЕ СО ВАЛУТНИОТ РИЗИК 

 
14. Банката е должна да воспостави систем за упра-

вување со валутниот ризик, како и донесе политика и 
соодветни процедури за идентификување, мерење, сле-
дење и контрола на валутниот ризик. 

15. Банката е должна да го мери и следи валутниот 
ризик дневно.  

Банката треба да го мери ефектот врз приходите и 
расходите од работењето во девизи и во денари со де-
визна клаузула на дневна основа по одделна валута, од-
носно банката е должна да врши дневно курсирање со 
користење на соодветните курсеви. 

16. Надзорниот одбор на банката ја одобрува поли-
тиката од точка 14 од оваа одлука. 

Надзорниот одбор ја разгледува адекватноста на од-
обрената политика најмалку на годишна основа. 

Надзорниот одбор, на предлог на Одборот за упра-
вување со ризици е должен да ги определи формата, 
содржината и динамиката на известување на Надзорни-
от одбор за активностите на банката во девизи и во де-
нари со девизна клаузула. 

Надзорниот одбор и Управниот одбор се должни да 
обезбедат систем на внатрешни контроли, како и да 
обезбедат редовно следење и контрола на активностите 
во девизи и во денари со девизна клаузула и на приме-
ната на прописите и интерните политики и процедури 
на банката.  

17. Одборот за управување со ризици е должен нај-
малку да: 

- Воспостави политика за управување со валутниот 
ризик и да ја следи нејзината примена; 

- Дава предлози за унапредување на политиката; 
- Врши оценка на системот на банката за управува-

ње со валутниот ризик; 
- Ги анализира ефектите од управувањето со валут-

ниот ризик врз резултатите од работењето на банката; 
- Одредува интерни лимити за односот на отворена-

та девизна позиција (долга и кратка) по одделна валута 
со сопствените средства и редовно ги ревидира овие 
лимити; 

- Одредува интерен лимит за односот на агрегатна-
та девизна позиција со сопствените средства и редовно 
го ревидира овој лимит; 

- Дефинира евентуални исклучоци од одредените 
лимити и делегира одговорности за одлучување за при-
мена на тие исклучоци; 

- Врши анализа на извештаите за изложеноста на 
банката на валутниот ризик и следење на активностите 
кои се преземаат заради управување со овој ризик; 

- Ги следи економските и другите услови во кои ра-
боти банката, заради предвидување на можните проме-
ни во активностите во девизи и во денари со девизна 
клаузула, девизните курсеви и валутниот ризик; 

- Други активности во согласност со Законот за 
банките и интерните акти на банката.  

18. Управниот одбор на банката е должен најмалку да: 
- Воспостави и применува процедури за идентифи-

кување, мерење, следење и контрола на валутниот ри-
зик на банката, во согласност со политиката; 

- Воспостави и применува соодветни системи за ме-
рење на изложеноста на банката на валутен ризик; 

- Воспостави и применува соодветни системи за 
следење и мерење на добивките и загубите од активно-
стите номинирани во девизи; 

- Обезбеди услови за редовно следење и оценка на 
политиката и нејзиното спроведување;  

- Воспостави процедури за оценка на влијанието на 
нови производи врз изложеноста на валутен ризик; 

- Ги следи економските и другите услови во кои ра-
боти банката, заради предвидување на можните проме-
ни во активностите во девизи и во денари со девизна 
клаузула, девизните курсеви и валутниот ризик; 

- Подготвува и предлага форма, содржина и начин 
на известување на Надзорниот одбор и Одборот за 
управување со ризици во врска со активностите во де-
визи и во денари со девизна клаузула, заради ефикасно 
управување со валутниот ризик на кој е изложена бан-
ката; 
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- Други активности во согласност со Законот за 
банките и интерните акти на банката.  

19. Политката за управување со валутниот ризик 
треба да биде во согласност со природата, обемот, ви-
дот и комплексноста на активностите во девизи и во 
денари со девизна клаузула кои банката ги врши и пла-
нира да ги врши.  

20. Политиката за управување со валутниот ризик 
треба да содржи најмалку: 

- Целите и принципите на банката при вршењето на 
активностите во девизи и во денари со девизна клаузула и 
при преземањето и управувањето со валутниот ризик; 

- Јасни и прецизни ограничувања на изложеноста на 
банката на валутниот ризик, најмалку во рамки на 
ограничувањето од глава III од оваа одлука;  

- Јасно дефинирани надлежности и овластувања во 
врска со активностите во девизи и во денари со девизна 
клаузула и управувањето со валутниот ризик, по орга-
низациски делови и по лица (работни места). 

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

21. Процедурите за спроведување на политиката за 
управување со валутниот ризик треба да опфаќаат нај-
малку: 

а. систем на водење на деловните книги; 
б. систем на известување на Управниот и Надзор-

ниот одбор и тоа најмалку за:  
- отворената девизна позиција по валута;  
- агрегатната девизна позиција;  
- реализираните добивки и загуби од работењето во 

девизи (вклучително и во денари со девизна клаузула). 
в. системи на контрола најмалку на: 
- воспоставените надлежности и овластувања; 
- почитувањето на лимитите за ограничување на из-

ложеност на валутен ризик; 
- евиденцијата на трансакциите; 
г. начин на вршење на стрес тестирање за целите на 

изложеноста на банката на валутниот ризик, согласно 
со подзаконските акти пропишани од страна на Народ-
на банка. 

 
V. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНА БАНКА 

 
22. Банката е должна да доставува до Народна бан-

ка извештаи за агрегатната девизна позиција на дневна 
основа, на начин, форма и рокови пропишани од стра-
на на гувернерот на Народна банка.  

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
23. За спроведување на оваа одлука, гувернерот на 

Народна банка ќе донесе Упатство со обрасци за изве-
штаите. 

24. Одредбите од оваа одлука соодветно се приме-
нуваат и на филијали на странска банка. 

25. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2009 година.  

26. Со отпочнувањето на примената на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за утврдување и пресме-
тување отворени девизни позиции на банките („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/2001-пречистен текст). 

 
   О.бр.02-15/I-5/2008                        Претседател  
31 јануари 2008 година     на Советот на Народна банка 
             Скопје                        на Република Македонија 

 Гувернер, 
       м-р Петар Гошев, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

221. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 
36/07), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 
44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот 
за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
04.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни 
цени да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                   ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                  до 29,521 
- ЕУРОСУПЕР - 95          до 29,673 
- ЕУРОСУПЕР - 98           до 30,638 

 
б) Дизел гориво                ден/лит 
- Д-Е III               до 34,472    
 
в) Масло за горење                ден/лит                             
- екстра лесно (ЕЛ)           до 34,132 
 
г) Мазут                                          ден/кг 
- М-2                     до 22,291 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)               до 68,50 
- ЕУРОСУПЕР – 95               до 65,50 
- ЕУРОСУПЕР – 98               до 66,50 
 
б) Дизел гориво                 ден/лит 
- Д-Е III                   до 59,50 
 
в) Масло за горење                 ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)               до 48,50 
 
г) Мазут                    ден/кг 
- М-2                     до 26,952 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕ-
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НИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит по-
ниски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски 
(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 
ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да из-
несуваат: 

 
НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ)    68,00 67,50 67,00 
ЕУРОСУПЕР - 95 65,00 64,50 64,00 
ЕУРОСУПЕР - 98 66,00 65,50 65,00 
Д-Е III 59,00 58,50 58,00 
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО 48,00 47,50 47,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во 
една од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот  
М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за 
мазутот М-2, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  
овој член содржан е данокот на додадена вредност 
согласно Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)               до 0,150 
- ЕУРОСУПЕР – 95               до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР – 98               до 0,080 
 
б) Дизел гориво              ден/лит 
- Д-Е III                  до 0,030 
 
в) Масло за горење                 ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                до 0,040 
 
г) Мазут                ден/кг 
- М-2                   до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини             ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)           до 24,680 
- ЕУРОСУПЕР – 95           до 22,055 
- ЕУРОСУПЕР – 98           до 21,938 
 
б) Дизел гориво                ден/лит 
- Д-Е III               до 12,221 

в) Масло за горење                ден/лит                             
- екстра лесно (ЕЛ)              до 3,230 
 
г) Мазут                     ден/кг 
- М-2                до 0,100 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат: 

 

НАФТЕН  
ДЕРИВАТ 

Ед. 
мерка 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
МБ - 96  
(ПРЕМИУМ)      ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
ЕУРОСУПЕР - 95 ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
ЕУРОСУПЕР - 98 ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-Е III                    ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л- ЕКСТРА 
ЛЕСНО 
ден/лит 

ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

МАЗУТ М - 2 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 05.02.2008 
година. 

 
        Бр. 02-276/1           
4 февруари 2008 година                      Претседател, 

      Скопје                               Славе Ивановски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  

ПОЛИТИКА 
 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

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

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец јануари 2008 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 

 
6.710 

02 Шумарство, искористување на шуми 
и соодветни услужни активности 

 
8.776 

05 Улов на риба, одгледување на риби 
и  услужни активности во рибарс-
твото 

 
6.922 

10 Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 

 
8.366 
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11 Вадење на сурова нафта и приро-
ден гас и услужни активности во 
производството на нафта и гас, 
освен истражувања 

 
 

0 
12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 12.126 
14 Вадење на други руди и камен 10.441 
15 Производство на прехранбени  

производи и пијалаци 
 

9.673 
16 Производство на тутунски производи 

и ферментација на тутун 
 

8.226 
17 Производство на текстилни ткаенини 5.300 
18 Производство на облека; доработка 

и боење на крзно 4.575 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 

 
 

3.737 
20 Преработка на дрво, производи од 

дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

 
5.419 

21 Производство на целулоза, хартија  
и производи од хартија 

 
8.982 

22 Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на снимени медиуми 

 
9.641 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 

 
16.065 

24 Производство на хемикалии и хе-
миски производи 

 
16.430 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 

 
5.435 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

 
11.707 

27 Производство на основни метали 11.144 
28 Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фа-
за, освен машини и уреди 

 
 

5.973 
29 Производство на машини и уреди,  

неспомнати на друго место 
 

8.675 
30 Производство на канцелариски ма-

шини и компјутери 
 

13.736 
31 Производство на електрични машини 

и апарати, неспомнати на друго место 
 

6.801 
32 Производство на радио, телевизиска 

и комуникациона опрема и апарати 
 

8.268 
33 Производство на прецизни меди-

цински и оптички инструменти и 
часовници 

 
13.294 

34 Производство на моторни возила,  
приколки и полуприколки 

 
6.716 

35 Производство на други сообраќајни  
средства 

 
8.627 

36 Производство на мебел и други 
разновидни производи, неспомна-
ти на друго место 

 
5.272 

37 Рециклажа 5.197 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
 

14.930 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 
 

8.705 
45 Градежништво 7.344 

50 Продажба, одржување и поправка на 
моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

 
 

10.881 
51 Трговија на големо и посредничка 

трговија, освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли 

 
 

12.091 
52 Трговија на мало, освен трговија 

со моторни возила и мотоцикли; 
поправка на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата 

 
 
 

6.482 
55 Хотели и ресторани 7.743 
60 Копнен сообраќај, цевоводен  

транспорт 8.710 
61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 19.575 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 

 
 

13.805 
64 Поштенски активности и телеко-

муникации 14.916 
65 Финансиско посредување, освен  

осигурување и пензиски фондови 
 

18.576 
66 Осигурување и реосигурување, 

пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 

 
 

23.384 
67 Помошни активности во финанси-

ското посредување 27.247 
70 Активности во врска со недвижен 

имот 11.539 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

 
 

6.828 
72 Компјутерски и сродни активности 13.413 
73 Истражување и развој 10.151 
74 Други деловни активности 9.054 
75 Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 
 

12.032 
80 Образование 9.723 
85 Здравство и социјална работа 9.431 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 
 

7.892 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 
 

12.613 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 
 

8.781 
93 Други услужни дејности 7.390 
95 Дејност на домаќинствата како ра-

ботодавачи на домашен персонал 
 

0 
96 Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за произ-
водство на стоки за сопствени по-
треби                                  

 
 

0 
97 Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за извршу-
вање услуги за сопствени потреби        

 
 

0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

       
    Месечно даночно ослободување 3.294. 
   
                                                                  Министер, 
                                                         Љупчо Мешков, с.р. 
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1. Закон за ратификација на Стратешкиот договор меѓу Република Македонија и 

Канцеларијата на Европската полиција............................................................................... 1
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поштенски сојуз...................................................................................................................... 28
 
1. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ 
ДОГОВОР МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КАНЦЕЛАРИЈАТА НА ЕВРОПСКАТА 

ПОЛИЦИЈА 
 

Се прогласува Законот за ратификација на Стратешкиот договор меѓу Република Македонија и 
Канцеларијата на Европската полиција, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јануари 2008 
година. 

 
 

        Бр. 07-512/1                                                       Претседател 
29 јануари 2008 година                    на Република Македонија,                       
            Скопје                                Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ДОГОВОР МЕЃУ РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА И КАНЦЕЛАРИЈАТА НА ЕВРОПСКАТА ПОЛИЦИЈА 
 
 

Член 1 
Се ратификува Стратешкиот договор меѓу Република Македонија и Канцеларијата на 

Еворпската полиција, склучен во Дрезден на 16 јануари  2007 година, преку размена на писма. 
 

Член 2 
Стратешкиот договор во оригинал,  на македонски и на англиски јазик, гласи: 

С О Д Р Ж И Н А
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Член 3 
Министерството за внатрешни работи се определува како орган на државната управа што ќе се грижи за 

извршување на овој договор. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 
__________________ 

 
L I G J 

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES STRATEGJIKE NDËRMJET REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË DHE ZYRËS SË POLICISË EVROPIANE 

 
Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja Strategjike ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Zyrës së Policisë Evropiane, e 
lidhur në Drezden më 16 janar 2007, nëpërmjet shkëmbimit të letrave. 

 
Neni 2 

Marrëveshja Strategjike në origjinal, në gjuhën maqedonase dhe angleze, si vijon: 
 

Neni 3 
Ministria e Punëve të Brendshme përcaktohet si organ i administratës shtetërore e cila do të kujdeset për 

zbatimin e kësaj Marrëveshjeje. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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2. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Репуб-

лика Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СЕДМИОТ 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА УСТАВОТ НА СВЕТСКИОТ ПОШТЕНСКИ СОЈУЗ 
 

Се прогласува Законот за ратификација на Седмиот дополнителен протокол на Уставот на 
Светскиот поштенски сојуз, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јануари 2008 
година. 

 
 

        Бр. 07-511/1                                                   Претседател 
29 јануари 2008 година                                на Република Македонија,                       
            Скопје                                Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СЕДМИОТ ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА УСТАВОТ  

НА СВЕТСКИОТ ПОШТЕНСКИ СОЈУЗ 
 

Член 1 
Се ратификува Седмиот дополнителен протокол на Уставот на Светскиот поштенски сојуз, 

донесен на дваесет и третиот состанок на Конгресот на Светскиот поштенски сојуз одржан од 15 
септември до 5 октомври 2004 година во Букурешт, Романија. 

 
Член 2 

Седмиот дополнителен протокол на Уставот на Светскиот поштенски сојуз, во оригинал, на 
француски јазик и во превод на македонски јазик, гласи: 
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Член 3 
Министерството за транспорт и врски се определува како орган на државната управа што ќе се 

грижи за извршување на Протоколот. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 

Република Македонија”. 
_______________ 

 
L I G J 

PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT TË SHTATË PLOTËSUES TË 
KUSHTETUTËS SË LIDHJES POSTARE BOTËRORE 

 
Neni 1 

Ratifikohet protokolli i shtatë plotësues i Kushtetutës së Lidhjes Postare Botërore, i miratuar në 
mbledhjen e njëzet e tretë në Kongresin e Lidhjes Postare Botërore të mbajtur në Bukuresht, Rumani prej 
15 shtator deri në 5 nëntor 2004. 

 
Neni 2 

Protokolli i shtatë plotësues i Kushtetutës së Lidhjes Postare Botërore, në origjinal në gjuhën frënge 
dhe me përkthim në gjuhën maqedonase, si vijon: 

 
Neni 3 

Ministria e Transport dhe Lidhjeve përcaktohet si organ i administratës shtetërore i cili do të kujdeset 
për zbatimin e Protokollit. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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