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65. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судовите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 36/95 и 
64/03), Собранието на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 27.01.2004 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА 
ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје I 

- Скопје, се разрешува Живка Јаќовска, поради испол-
нување 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�. 

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

       Бр. 07-386/1                                 Претседател  
27 јануари 2004 година      на Собранието на Република  
            Скопје   Македонија, 
                          д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
66. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република 

Македонија и член 2 од Одлуката за основање Делегација 
за соработка со Европскиот парламент (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 85/02), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 27.01.2004 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО  

ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
 

I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 
претседателот и членови на Делегацијата на Собрание-
то на Република Македонија за соработка со Европски-
от парламент (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 92/02, 51/03 и 2/04), во точката 1, под в) чле-
нови на Делегацијата: наместо �Никола Груевски� тре-
ба да стои �Ганка Самоиловска-Цветанова�.  

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

       Бр. 07-399/1                                 Претседател  
27 јануари 2004 година      на Собранието на Република  
            Скопје   Македонија, 
                          д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
67. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија  и член 17 од Одлуката за основање 
делегации, пратенички групи и други облици на оства-
рување на меѓународна соработка на Собранието на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 85/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27 јануари 2004 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНА 

ПАРЛАМЕНТАРНА СОРАБОТКА 
 
1. Во Одлуката за основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за билатерална 
парламентарна соработка (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 12/2003 и 2/2004) во точките: 

�4. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Кралството 
Белгија, под б) членови: наместо �Соња Лепиткова� да 
стои �Лилјана Ивановска�; 

14. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Исланд и Кралството Норвешка, под б) членови: наме-
сто �Весна Борозан� да стои �Борче Петковски�; 

16. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Царството 
Јапонија, под а) претседател наместо �Љупчо Јорданов-
ски� да стои �Коста Прешоски� и под б) членови: наме-
сто �Лилјана Ивановска� да стои �Соња Лепиткова� и 

26. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Романија, под б) членови: наместо �Коста Прешоски� да 
стои �Зоран Заев�.� 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    Бр. 07-400/1                             Претседател 
 27 јануари 2004 година     на Собранието на Република 
               Скопје                                  Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
68. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Републи-

ка Македонија  и член 114 став 1, а во врска со членот 
116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 60/2002), Собранието на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 27 јануари 2004 година, донесе е

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 

НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на 
претседателите, членови и нивни заменици на комисиите 
на Собранието на Република Македонија  (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 92/2002, 98/2002, 
37/2003, 39/2003, 68/2003 и 2/2004) во точките: 

�2) Законодавно-правна комисија, под в) за членови: 
наместо �Каме Петров� треба да стои �Борис Кондарко�; 

4) Комисија за политички систем и односи меѓу заед-
ниците, под в) за членови: наместо �Тасим Сулејманов-
ски� треба да стои �Кире Гештаковски�; 

6) Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-
дите и правата на граѓанинот, под в) за членови: наместо 
�Борис Кондарко� треба да стои �Ристе Бислимовски�; 

9) Комисија за економски прашања, под в) за члено-
ви: наместо �Никола Груевски� треба да стои �Спиро 
Мавровски�; 

10) Комисија за земјоделство шумарство и водосто-
панство, под в) за членови: наместо �Ванчо Ѓорѓиев� 
треба да стои �Борче Петковски�; 

12) Комисија за образование, наука и спорт, под в) за 
членови: наместо �Весна Борозан� треба да стои �Сашо 
Дохчев� и 

15) Комисија за труд и социјална политика, под в) за 
членови: наместо �Кире Гештаковски� треба да стои 
�Тасим Сулејмановски�.� 

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

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
    Бр. 07-401/1                             Претседател 

 27 јануари 2004 година     на Собранието на Република 
               Скопје                                  Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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69. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Републи-

ка Македонија и член 4 од Законот за доброволно преда-
вање и собирање огнено оружје, муниција и експлозив-
ни материи и за легализација на оружјето (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 37/03), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 
27 јануари 2004, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КО-
ОРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ И 
СОБИРАЊЕ ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И 
ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ И ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА  

НА ОРУЖЈЕТО  
1. Во Одлуката за именување на претседател и чле-

нови на Координативното тело за спроведување на За-
конот за доброволно предавање и собирање огнено 
оружје, муниција и експлозивни материи и за легализа-
ција на оружјето (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 42/03), во точката 1 под б) за членови: на-
место �Исмаил Дарлишта, министер за правда� треба 
да стои �Иџет Мемети, министер за правда�. 

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. 07-402/1                 Претседател  

27 јануари 2004 година     на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
70. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27 јануари 2004, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА �СКОПЈЕ�-СКОПЈЕ  
Се дава согласност на одредбите на Статутарната 

одлука за изменување на Статутот на Јавната здрав-
ствена организација Психијатриска болница �Скопје�-
Скопје, што Управниот одбор на здравствената органи-
зација ја донесе на седницата одржана на 4 јули 2003 
година и 25 ноември 2003 година. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Бр. 07-403/1                 Претседател  

27 јануари 2004 година     на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
71. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а  
Тргнувајќи од уставната поставеност  на Македон-

ската православна црква, 
Имајќи ја предвид историската улога на Македон-

ската православна црква за македонскиот народ и за 
развојот на македонската држава, 
Земајќи ја предвид улогата што верските заедници 

ја имаат во развојот на меѓусебното разбирање и толе-
ранција меѓу припадниците на различните вероиспове-
ди во нашата земја и во дијаспората, 

Почитувајќи го внатрешното организирање и од-
носите во верските заедници, како автономна сфера 
во Република Македонија и во согласност со Уставот 
на Република Македонија и Законот за верските заед-
ници и религиозните групи, 
Собранието на Република Македонија, на седница-

та одржана на 23 јануари 2004 година, донесе 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ЗА ПОДДРШКА НА АВТОКЕФАЛНОСТА НА  
МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 
 
1. Собранието на Република Македонија, почиту-

вајќи ја Одлуката за прогласување на автокефалноста 
на Македонската православна црква од 18 јули 1967 го-
дина, донесена на Третиот црковно-народен собор, 
одржан во Црквата Света Софија во Охрид, го поддр-
жува автокефалниот статус и единството на Македон-
ската православна црква. 

2. Собранието на Република Македонија ги поддр-
жува напорите на Македонската православна црква за 
зачувување на единството и за признавање на нејзино-
то име Македонска православна црква и нејзиниот 
автокефален статус од другите православни цркви, со 
верба дека сите тие процеси ќе се одвиваат во демо-
кратски и толерантен дух, во заемна соработка и меѓу-
себно почитување. 

3. Собранието на Република Македонија ќе продол-
жи да работи за афирмирање на слободата на вероиспо-
ведта, како лична слобода на човекот и ќе придонесува 
за меѓусебно почитување на сите граѓани во Република 
Македонија - без разлика на верската, националната и 
друга припадност. 

4. Собранието на Република Македонија ја нагласу-
ва својата посветеност за одржување и надградување 
на односите на заемно почитување и соработка меѓу 
народите и земјите од своето непосредно опкружува-
ње, но и пошироко, во интерес на самите земји и на ре-
гионот во целост. 

5. Оваа декларација ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-327/1                           Претседател 

23 јануари 2004 година     на Собранието на Република 
               Скопје                                  Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
72. 
Врз основа на член 48, став 2 од Законот за држав-

ната статистика (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 54/97), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26.01.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СУБЈЕКТИТЕ НА КОИ БЕЗ 
НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДИСТРИБУИРААТ ПУБЛИКА-
ЦИОНИ  МАТЕРИЈАЛИ ОД  ДРЖАВНИОТ ЗАВОД  

ЗА СТАТИСТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат субјектите на кои без 

надомест им се дистрибуираат публикациони материја-
ли со резултати од статистичките истражувања утврде-
ни во Програмата за статистички истражувања, што ги 
подготвува Државниот завод за статистика, според ви-
дот и бројот на примероци: 

- сите публикациони материјали кои им се дистри-
буираат на субјектите наведени во Прилогот 1 од оваа 
одлука; 

- Статистичкиот годишник на Република Македо-
нија (печатен двојазично на македонски и англиски ја-
зик), Месечниот статистички извештај и статистичките 
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прегледи (печатени на англиски јазик) во еден приме-
рок им се дистрибуираат на субјектите наведени во 
Прилогот 2 од оваа одлука; 

- публикациони материјали во еден примерок од ед-
на област по избор на корисникот им се дистрибуираат 
на субјектите наведени во Прилогот 3 од оваа одлука;  

- соопштенија со конјуктурни статистички подато-
ци во еден примерок им се доставуваат на субјектите 
наведени во Прилогот 4 на оваа одлука. 
Прилозите 1, 2, 3 и 4 од ставот 1 на овој член се со-

ставен дел на оваа одлука. 
 

Член 2 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Држав-

ниот завод за статистика. 
 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за утврдување на субјектите на кои 
без надомест им се дистрибуираат публикациони мате-
ријали од Државниот завод за статистика (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 9/2003 и 35/2003 
година). 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува за публикационите материјали објаве-
ни од Државниот завод за статистика по 1 февруари 
2004 година. 

 
         Бр. 23-223/1          Претседател на Владата 
26 јануари 2004 година          на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

 
Прилог 1 

 
СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДИСТРИ-
БУИРААТ СИТЕ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 
ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 
Сите изданија на македонски јазик 

 
1. По еден примерок 
- Претседателот на Република Македонија, 
- Претседателот на Собранието на Република Маке-

донија, 
- Потпретседателите на Собранието на Република 

Македонија, 
- Генералниот секретар на Собранието на Републи-

ка Македонија, 
- Претседателот на Владата на Република Македо-

нија, 
- Потпретседателите на Владата на Република Ма-

кедонија, 
- Генералниот секретар на Владата на Република 

Македонија, 
- Министерот за правда, 
- Министерот за надворешни работи, 
- Министерот за економија, 
- Министерот за одбрана, 
- Министерот за внатрешни работи, 
- Министерот за транспорт и врски, 
- Министерот за култура, 
- Министерот за здравство, 
- Министерот за земјоделство, водостопанство и 

шумарство, 
- Министерот за образование и наука, 
- Министерот за локална самоуправа, 
- Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање, 
- Министерот за финансии, 
- Министер без ресор во Владата на Република Ма-

кедонија, 

- Директорот на Агенцијата за информации, 
- Директорот на Агенцијата за млади и спорт, 
- Директорот на Агенцијата за иселеништво, 
- Главен државен ревизор, 
- Гувернерот на Народната банка на Република Ма-

кедонија, 
- Ректоратот на универзитетот �Св. Кирил и Мето-

диј�, Скопје, 
- Ректоратот на универзитетот �Св. Климент 

Охридски�, Битола, 
- Претседателот на МАНУ, 
- Библиотеката на МАНУ, 
- Библиотеката на Собранието на Република Маке-

донија, 
- Историскиот архив на Република Македонија, 
- Државен архив на Република Македонија, 
- ИНДОК служба на Владата на Република Македо-

нија, 
- Постојана мисија на Светската банка во Републи-

ка Македонија, 
- Постојана мисија на ММФ во Република Македо-

нија, 
- Градоначалникот на град Скопје, 
- Регионални одделенија на ДЗС: Скопје, Битола, 

Охрид, Струмица, Штип, Велес, Тетово, Куманово. 
 
2. По повеќе примероци 
- Народна и универзитетска библиотека �Св. Кли-

мент Охридски� (5 примероци), 
- Кабинет на директорот на Државниот завод за ста-

тистика (12 примероци), 
- Библиотеката на Државниот завод за статистика (5 

примероци). 
 
 

Прилог 2 
 

СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДИС-
ТРИБУИРААТ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ  
ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 
Сите изданија на англиски јазик 

 
По еден примерок 
а) Статистички годишник на Република Македони-

ја, Месечен статистички извештај и статистички прег-
леди 

- Библиотека при Federal Statistical Office Germany, 
- Библиотека при Statistic Division на UN, Economic 

Commision for Europe-Женева, 
- Библиотека при UNESCO, Division of Statistics - 

Париз, 
- Библиотека при WTO-Мадрид, 
- Библиотека при UN, Statistical Office - Њујорк, 
- Библиотека при ILO, Bureau of Statistics - Женева, 
- Библиотека при OECD, Economic Statistics and 

National Accounts-Париз, 
- Библиотека при World Bank, Economic Analiysis 

and Projections Dep.- Вашингтон, 
- Библиотека при International Statistical Institut - 

Ворбург, 
- Библиотека при EUROSTAT-Луксембург, 
- Библиотека при UN, Dag Hammarskjold Library - 

Њујорк, 
- World Trade Organisation - Женева. 
 
б) Статистички годишник на Република Македони-

ја, Месечен статистички извештај 
- Statistiches Zentralamt Hintere, Austria, 
- Institut National de Statistique Belgium, 
- National Statistical Institute Bulgaria, 
- Central Bureau of Statistics of Croatia, 
- Czech Statistical Office, Czech Republic, 
- Danmarks Statistics, Denmark, 
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- State Statistical Office Estonia, 
- Federal Statistical Office, Serbia and Monte Negro, 
- Statistics Finland, 
- INSEE, France, 
- Statistika Centralburan, Sweden, 
- Statistical Bureau of Iceland, 
- Central Statistical Office Ireland, 
- State Committee for Statistics Latvia, 
- Department of Statistics Lithuania, 
- Statistics Netherlands, 
- Institut National de Statistique Italy, 
- Statistics Norway, 
- Central Statistical Office Poland, 
- Direction Committee National Statistical Institute 

Portugal, 
- State Committee of the Russian Federation of 

Statistics, 
- National Commission for Statistics Romania, 
- Statistical Office of the Slovak Republic, 
- Statistical Office of the Republic of Slovenia, 
- Instituto National de Estadistica Spain, 
- Office Federal de la Statistique Switzerland, 
- State Institute of Statistics Turkey, 
- Central Statistical Office United Kingdom, 
- Central Statistical Office Hungary, 
- The Institute of Statistics (INSTAT) Albania, 
- The National Statistics Service Greece, 
- The Agency for Statistics of the Federation of Bosnia 

and Hercegovina. 
 

Прилог 3 
 

СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ  ИМ СЕ ДИСТ-
РИБУИРААТ ПУБЛИКАЦИОНИ  МАТЕРИЈАЛИ ОД 
ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ОД ЕДНА 

ОБЛАСТ ПО ИЗБОР НА КОРИСНИКОТ 
 
По еден примерок 
- Совет за статистика на Република Македонија, 
- Сектор за европска интеграција при Владата на 

Република Македонија, 
- Управа за хидрометеоролошки работи, 
- Фонд за пензиско и инвалидско осигурување,  
- Државен завод за геодетски работи, 
- Републички завод за здравствена заштита, 
- Завод за вработување на Република Македонија, 
- Министерство за финансии - Управа за јавни при-

ходи, 
- Delegation of European Commision - во Скопје, 
- Liaison Office of the Republic of Macedonia - Амба-

сада на Република Македонија во Република Грција, 
- Државен завод за ревизија, 
- Регулаторна комисија за енергетика на Република 

Македонија. 
 

Прилог 4 
 

СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДИСТ-
РИБУИРААТ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД 

ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 

Соопштенија со конјунктурните статистички податоци 
 

По еден примерок 
- Пратеничка  група на СДСМ, 
- Пратеничка  група на ДУИ, 
- Пратеничка  група на ВМРО-ДПМНЕ, 
- Пратеничка  група на ПДП, 
- Пратеничка  група на ДПА, 
- Пратеничка  група на ЛДП, 
- Пратеничка  група на ЛП, 
- Пратеничка  група на СП, 
- Пратеничка  група на НД, 
- Самостоен пратеник г-дин Трифун Костовски, 

- Здружение на правници од стопанството на Репуб-
лика Македонија, 

- Македонска радио-телевизија, Редакција, 
- Македонска телевизија, Редакција, 
- А1 Телевизија, Редакција, 
- ТВ Сител Телевизија, Редакција, 
- ТВ Телма, Редакција, 
- Канал 5, 
- Скај Нет, 
- БТР, 
- Македонско радио, Редакција, 
- Радио Канал 77, 
- Нома радио, 
- Канал 4, 
- Нова Македонија, Редакција, 
- Вечер, Редакција, 
- Утрински весник, 
- Flaka e vlazerimit, Редакција, 
- Birlik, Редакција, 
- Дневник, Редакција, 
- Македонија денес, Редакција, 
- Фокус, Редакција, 
- Факти, Редакција, 
- Македонско дело, Редакција, 
- Економи прес, Редакција, 
- Економи бизнис, Редакција, 
- Економски магазин, Редакција, 
- Капитал, Редакција, 
- Вест, Редакција, 
- РОЈТЕР- канцеларија во Скопје, 
- Македонска информативна агенција, 
- Македонски информативен центар. 

___________ 
73. 
Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.01.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОВЛАСТЕН 
ТАРИФЕН ТРЕТМАН ПРИ УВОЗ НА ПЧЕНИЦА  

ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 
 

Член 1 
Во Одлуката за условите и критериумите за давање 

повластен тарифен третман при увозот на пченица на-
менета за непосредно производство (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 65/03), во насловот збо-
ровите: �за непосредно производство� се бришат. 

 
Член 2 

Во член 1 и член 2 зборовите: �намената за непо-
средно производство� се бришат. 

 
Член 3 

Во членот 5, ставовите 2 и 3 се бришат, а ставовите 
4, 5, 6 и 7 стануваат 2, 3, 4 и 5. 

 
Член 4 

Прилогот 1 се менува и е составен дел на оваа одлука. 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува наредниот ден од денот на објавува-
њето. 

 
 Бр. 23-182/1                       Претседател на Владата 

26 јануари 2004 година          на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
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 74. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.01.2004 
год на, донесе 

Во алинејата 14 точката на крајот на реченицата се 
заменува со сврзникот �и� и се додава нова алинеја 15 
која гласи: 

�- д-р Борозан Весна, член, Електро-технички фа-
култет�. и 

О Д Л У К А  ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВА-
ЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА КЛИМАТСКИ  Член 2 

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

ПРОМЕНИ  
Член 1 

Во Одлуката за образување на Национален комитет 
за климатски промени (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/00 и 79/03), во членот 3, став 1 во 
алинеја 13 сврзникот �и� на крајот на алинејата се за-
менува со точка запирка. 

 
         Бр. 23-148/1       Претседател на Владата 
26 јануари 2004 година          на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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75. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26.01.2004 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНА 
СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ  
Член 1 

Со оваа одлука се формира Комисија за билатерал-
на соработка во областа на социјалното осигурување 
(во натамошниот текст: Комисија), која ги врши след-
ните работи: 

- согледувања на состојбите во областа на билате-
ралното социјално осигурување со другите држави; 

- согледувања на потребата за покренување иници-
јатива за водење преговори за склучување на договори 
за социјално осигурување; 

- усогласен и координиран настап на носителите на 
осигурување и на органите на државната управа во чи-
ја надлежност се прашањата кои се уредуваат со овие 
договори; 

- согледувања на основаноста за покренати иници-
јативи од странски државни органи за водење прегово-
ри за склучување на билатералните договори за соци-
јално осигурување; 

- согледувања за финансиските импликации во при-
мената на билатералните договори за социјално осигу-
рување; 

- подготовка на годишен план со динамика на 
активностите во областа на билатералните договори за 
социјално осигурување. 

 
Член 2 

Комисијата се состои од претседател и пет членови, 
кои ги именува и разрешува Владата на Република Ма-
кедонија од редот на претставниците од следните ми-
нистерства и институции: 

- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за здравство; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 

на Македонија; 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Македонија. 
 

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

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

       Бр. 23-221/1                      Претседател на Владата      
26 јануари 2004 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
76. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.01.2004 
год на, донесе и 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА 
ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

1. За претседател и членови на Комисијата за била-
терална соработка во областа на социјалното осигуру-
вање се именуваат: 
а) за претседател 
- Олгица Костова, Фонд на пензиското и инвалид-

ското осигурување  на Македонија,  

б) за членови: 
- Лидија Брадиќ, Министерство за труд и социјална 

политика,  
- Јордан Мишевски, Министерство за здравство,  
- Милица Симоновска, Фонд на пензиското и инва-

лидското осигурување на Македонија,  
- Јован Филевски, Фонд за здравствено осигурува-

ње на Република Македонија,  
- Драган Јордановски, Министерство за надвореш-

ни работи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
Бр. 23-221/2                     Претседател на Владата      

26 јануари 2004 година         на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
77. 
Врз основа на член 38 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2004 година (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 85/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.01.2004 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ  
ЗА 2004 ГОДИНА 

 
Програма за Спорт 
раздел 16101, 
програма - 12 Спорт 
 
1. Расходи за меѓународни спортски натпревари, 

потставка 427121 
 
реден 
број опис износ во 

денари 
1. Меѓународни програми на 

национални спортски фе-
дерации 16.000.000.00 

2. Традиционални спортски 
меѓународни натпревари 2.000.000.00 

3. Европски и Светски пр-
венства (учество и органи-
зација - национални спорт-
ски федерации и спортски 
клубови на меѓународни 
натпревари) 2.500.000.00 

4. Активности поврзани со 
Олимпијадата Атина 2004  9.500.000.00 

5. Надомест за категоризира-
ни спортисти и тренери 7.500.000.00 

6. Планирана резерва (изда-
вачка дејност и трошоци за 
канцеларија за документа-
ција и информирање за 
Олимпијада-Атина 2004) 2.000.000.00 

 ВКУПНО: 39.500.000.00 
 
2. Средства за трансфери до здруженија на граѓани 

- потставка 442113 
 
реден 
број опис износ во 

денари 
1. Средства за партиципација 

за стручна работа во оства-
рување на програмите 13.450.000.00 

2. Здруженија на граѓани од 
областа на спортот (поддр-
шка на програми, проекти 
и тековни активности) 18.850.000.00 

 ВКУПНО: 32.300.000.00 
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3. Средства за трансфери до спортски клубови, пот-
ставка 442114 
реден 
број опис износ во 

денари 
1. Прва група - екипни спортови 5.000.000.00 
2. Втора група - индивидуал-

ни спортови 3.750.000.00 
3. Трета група - индивидуал-

ни спортови 3.750.000.00 
 ВКУПНО: 12.500.000.00 

 
Програма за Млади 
раздел 16101, 
п рограма - 13 Млади 
1. Средства за трансфери до здруженија на граѓани 

- потставка 442113  
реден 
број опис износ во 

денари 
1. Сегмент трансфери до не-

профитни организации за 
поддршка на младите и 
младински здруженија 4.000.000.00 

2. Сегмент поддршка на про-
екти за млади 7.400.000.00 

3. Сегмент планирана резерва 600.000.00 
 ВКУПНО: 12.000.000.00 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
        Бр. 23-111/1       Претседател на Владата 
26 јануари 2004 година          на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
78. 
Врз основа на член 184 став 4 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), 
министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКУПНИНА 

НА СТАН  
Член 1 

Со овој правилник се определува висината на надо-
местокот на трошоците за закупнина на стан на воени-
те старешини, професионалните војници и цивилните 
лица на служба во Армијата на Република Македонија 
(во атамошниот текст: лицето). н 

Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците за закуп-

нина на стан се определува според гарнизонот во кој се 
наоѓа станот и според бројот на членовите на семејното 
домаќинство на лицето.  

Член 3 
Во гарнизонот Скопје висината на надоместокот на 

трошоците за закупнина на стан изнесува до висината 
на трошоците за одвоен живот и тоа за: 

- самец .......................................................   70%; 
- семејно домаќинство од два члена ......   80%; 
- семејно домаќинство од три члена ......   90%; 
- семејно домаќинство од четири или 
  повеќе членови ...................................... 100%. 
 

Член 4 
Во другите гарнизони на Армијата на Република 

Македонија висината на надоместокот на трошоците за 
закупнина на стан изнесува до 80% од висината на тро-
шоците за одвоен живот. 

Според бројот на членовите на семејното домаќинс-
тво на лицето, висината на надоместокот за закупнина  
на стан, во однос на висината на надоместокот од став 
1 на овој член, изнесува за:  

- самец ........................................................   70%; 
- семејно домаќинство од два члена .......   80%; 
- семејно домаќинство од три члена .......   90%; 
- семејно домаќинство од четири или 
  повеќе членови ....................................... 100%. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�. 
 

        Бр. 01-223/2         Министер за одбрана, 
16 јануари 2004 година         д-р Владо Бучковски, с.р. 
            Скопје 

___________ 
79. 
Врз основа  на член 52 став 1 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесе-
на на 23.01.2004 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА  ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕМИСИЈА 

НА АКЦИИ 
 

 1. Се дава согласност на Тетекс-Кредитна Банка АД 
Скопје за продолжување на рокот за реализација на тре-
тата емисија на акции, одобрена со решение на Комиси-
јата за хартии од вредност број 07-810/8 од 23.07.2003 
година, за три месеци, заклучно со 23.04.2004 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да го  објави продол-
жувањето на рокот за реализацијата на третата емисија 
на акции во најмалку еден дневен весник веднаш по 
приемот на ова решение. 

  3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен  најдоцна во рок од 15 
дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Коми-
сијата за бројот на запишаните и платените хартии од 
вредност, односно за процентот за реализација на емиси-
јата, согласно Правилникот за содржина на известување-
то за запишани и платени хартии од вредност (�Службен 
весник на РМ� бр. 16/01). 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
 Бр. 07-88/3               Комисија за хартии од вредност 

23 јануари 2004 година                 Претседател, 
      Скопје               проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
80. 
Врз основа на член 43 од Законот за преземање на 

акционерските друштва (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 04/2002 и 37/2002), согласно Одлу-
ката на Комисијата за хартии од вредност донесена на 
седницата одржана на 28.01.2004 година, Комисијата 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на 

обичните акции издадени од Тетовска банка АД Тетово 
дадена од Волнарскиот комбинат �Тодор Циповски - 
Мерџан� - ТЕТЕКС акционерско друштво од Тетово. 

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова реше-
ние да го објави на начин како што е објавена понудата 
за откуп. 

3. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 
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4. Решението ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
  Бр. 07-36/8                Комисија за хартии од вредност 

28 јануари 2004 година                    Претседател, 
     Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
81. 
Врз основа на член 104 став 2, член 106, член 108 

став 4 и член 124 став 1 алинеја 4 од Законот за хартии 
од вредност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 63/00, 103/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002, 
31/2003 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност на 
седницата одржана на 28.01.2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се издава одобрение за работа со долгорочни 

хартии од вредност на Дирекција за тргување со хар-
тии од вредност на Комерцијална банка АД Скопје, со 
седиште во Скопје, Кеј: �Димитар Влахов� бр. 4. 

2. Дирекцијата за тргување со хартии од вредност 
на Комерцијална банка АД Скопје ќе ги врши следниве 
работи: 

- примање и извршување на налози од инвеститори-
те што се однесуваат на купување и продажба на дол-
горочни хартии од вредност, во име и за сметка на кли-
ентот; 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- раководење со финансиски имот за сметка на кли-
енти (раководење со финансиски имот на клиентот); 

- организирање, подготвување и откуп на новоизда-
дени долгорочни хартии од вредност и 

- советување на клиентите при издавање и тргување 
со долгорочни хартии од вредност. 

3. Со денот на влегување во сила на ова решение се 
укинува Решението на Комисијата за хартии од вред-
ност бр. 07-49/2 од 05.02.2001 година.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 07-77/7                Комисија за хартии од вредност 

28 јануари 2004 година                    Претседател, 
     Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
82. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Ко-
мисијата за хартии од вредност на седницата одржана 
на 28.01.2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност за именување на лицето Зоран 
Колев за директор на Дирекцијата за тргување со хар-
тии за вредност на Комерцијална банка АД Скопје со 
седиште во Скопје, Кеј: �Димитар Влахов� бр. 4. 

2. Решението за согласност за именување на лицето 
Зоран Колев за директор  на Дирекцијата за тргување 
со хартии од вредност на Комерцијална банка АД 
Скопје престанува да важи со денот на разрешувањето 
од функцијата директор на Дирекцијата. 

3. Со денот на влегување во сила на ова решение се 
укинува Решението на Комисијата за хартии од вред-
ност бр. 07-309/2 од 11.04.2001 година.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 07-76/3                Комисија за хартии од вредност 

28 јануари 2004 година                    Претседател, 
     Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

83. 
Врз основа на член 37, член 38 и член 43 од Законот 

за хартии од вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 
и 85/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии 
од вредност донесена на седницата одржана на 
28.01.2004 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Друштвото за трговија и услуги �Аркада Ма-
кедонија� ДООЕЛ Скопје, се дава одобрение за издава-
ње на долгорочни должнички хартии од вредност - пр-
ва емисија на 4.500 обврзници со поединечна номинал-
на вредност од 1.000 ЕВРА, а вкупна вредност на еми-
сијата од 4.500.000 ЕВРА во денарска противвредност, 
согласно Актот за издавање на обврзници бр. 6505/11 
од 31.12.2003 година. 

2. Обврзниците од точка 1 на ова решение се наме-
нети исклучиво за познатиот купувач - Друштво со 
ограничена одговорност Аркада - Фонд Киев, Украина. 
Се забранува промет на обврзниците, нивно отуѓување, 
заложување и/или друго оптоварување од страна на ку-
пувачот на обврзниците. 

3. Се задолжува издавачот на долгорочни хартии од 
вредност од точка 1 на ова решение при запишување на 
обврзниците од точка 1 на ова решение во Централни-
от депозитар за хартии од вредност АД Скопје да еви-
дентира забрана за отуѓување, заложување и промет на 
обврзниците и/или друго оптоварување од страна на 
купувачот на обврзниците, и за тоа соодветно да ја из-
вести Комисијата. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во токот и на начинот 
предвиден со Законот и Актот за нивно издавање бр. 
6505/11 од 31.12.2003 година. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

6. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  

  Бр. 07-49/3           Комисија за хартии од вредност 
28 јануари 2004 година            Претседател, 

     Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

84. 
Врз основа на член 64, став 1, точка 14 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија (�Сл. весник 
на РМ� бр. 3/02, 51/03 и 85/03), Советот на Народна бан-
ка на Република Македонија, на својата II- ра седница, 
држана на 29.01.2004 година, ја донесе следната о

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НА-
ПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ  

ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

I. Во Одлуката за единствената тарифа по која се нап-
латуваат надоместоците за услугите што ги врши Народ-
на банка на Република Македонија (�Сл. весник на РМ� 
бр. 81/02 - пречистен текст, 98/02, 11//03, 46/03, 66/03 и 
72/03), се вршат следните измени и дополнувања: 

- Во глава VI, точка 26.4, по потточката: 12, се до-
даваат 5 нови потточки кои гласат:  

�13.  Провизија за разгледување на барање 
за издавање на решение за вршење на услуги 
брз трансфер на пари           50.000 денари 

14.  Провизија за разгледување на барање 
за издавање на решение за измена  
на решение за вршење на услуга брз  
трансфер на пари за ново место од каде  
ќе се врши услугата брз  
трансфер на пари                40.000 денари  
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15.  Провизија за разгледување на барање 
за издавање на решение за измена на решение 
за вршење на услуга брз трансфер на пари  
со кое се менува адресата на седиштето  
во кое ќе се врши услугата брз трансфер  
на пари             20.000 денари 

16.  Провизија за издавање на решение за измена  
на решение за вршење на услуга брз трансфер 
на пари заради усогласување на името  
на правниот субјект или овластеното лице со 
решението за пререгистрација     3.000 денари 

17.  Провизија за регистрирање на договорот  
склучен помеѓу давателот на услуга и  
субагентот во регистарот на даватели на  
услуга брз трансфер на пари       5.000 денари.� 

II. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�. 

III. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо кадровски и публикациски работи да изготви 
пречистен текст на Одлуката за единствената тарифа 
по која се наплатуваат надоместоците за услугите што 
ги врши Народна банка на Република Македонија. 

 
 О. бр. 02-15/II-5/2004                Претседател 
29 јануари 2004 година на Советот на Народна банка 

       Скопје      на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
85. 
Врз основа на член 21 став 4 од Законот за вршење 

на услуга брз трансфер на пари (�Сл. весник на РМ� бр. 
77/03)  и член 64 став 1 точка 22 од Законот на Народна 
банка на Република Македонија (�Сл. весник на РМ� 
бр. 3/02, 51/03 и 85/03), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата II-ра седница, одр-
жана на 29.01.2004 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА  
ЗА СЕКОЈА ТРАНСАКЦИЈА НА БРЗ ТРАНСФЕР 

НА ПАРИ 
 
1. Со оваа одлука, се уредува начинот на водење на 

евиденцијата за трансакциите брз трансфер на пари ко-
ја треба да ја водат давателите на услуги брз трансфер 
на пари и субагентите. 

2. Давателот на услуга брз трансфер на пари и суба-
гентот за трансферот на пари се должни да водат 
единствена евиденција за секоја трансакција на брз 
трансфер на пари. 

3. За секоја уплата и исплата на ефективни странски 
пари задолжително се издава писмен документ - потвр-
да, согласно стандардите на секој глобален систем за 
електронски трансфер на пари. 
Давателот на услуга брз трансфер на пари пред да 

отпочне со работа треба да добие согласност на форма-
та и содржината на потврдата од став 1 на оваа точка 
од Народна банка на Република Македонија . 
Давателот на услуга брз трансфер на пари одговара 

за истоветноста на формата и содржината на писмени-
от документ - потврда и кај субагентите со кои склучил 
договор. 
Основни елементи кои задолжително треба да ги 

содржи писмениот документ - потврда се следните: 
- вид на валута и износ, 
- податоци за примачот (име и презиме, адреса, 

единствен матичен број на граѓанинот, број на лична 
карта или пасош и др.), 

- податоци за испраќачот (име и презиме, адреса, 
единствен матичен број на граѓанинот, број на лична 
карта или пасош и др.), 

- контролен број, 

- дата на трансферот, 
- потпис на клиентот и давателот на услугата брз 

трансфер на пари, 
- износ на провизија за услугата. 
4. Давателот на услуга брз трансфер на пари и суба-

гентот се должни единствената евиденција да ја водат  
дневно на образец 1БТП кој е составен дел на оваа Од-
лука. 

5. Во рубриките на овој образец се внесуваат след-
ните податоци: 

1) матичниот број на давателот на услугата брз 
трансфер на пари односно субагентот; 

2) називот на давателот на услугата брз трансфер на 
пари односно субагентот; 

3) точната адреса на местото на кое се врши услуга-
та брз трансфер на пари и телефонскиот број; 

4) почетна состојба во благајната по валути. Изно-
сот на почетната состојба мора да е еднаков на износот 
на крајната состојба од претходниот ден по валути; 

5) износот на дадените сопствени средства по валу-
ти  кои ја зголемуваат вредноста на ефективните стран-
ски пари  во благајната; 

6) износот на ефективните странски пари по валути 
подигнати од сметка кај овластена банка. Оваа рубрика 
ја пополнува само давателот на услугата; 

7) износот на примените ефективни странски пари 
по валути од субагентот. Оваа рубрика ја пополнува са-
мо давателот на услугата; 

8) износот на примените ефективни странски пари 
по валути од давателот на услуга брз трансфер на пари. 
Оваа рубрика ја пополнува само субагентот; 

9) колона 1: редниот број на трансакцијата за тој 
ден; 
колона 2: контролниот бројот со кој е евидентирана 

трансакцијата во глобалниот систем за електронски 
трансфер на пари; 
колона 3: ознаката на валутата во која се врши исп-

латата односно уплатата; 
колона 4: името и презимето на физичко лице кое 

ги користи услугите брз трансфер на пари; 
колона 5: единствениот матичен број на граѓанинот 

доколку се работи за домашно физичко лице односно 
бројот на пасошот доколку се работи за странско фи-
зичко лице; 
колона 6: износот на ефективните странски пари 

кои  се исплатуваат на физичкото лице; 
колона 7: износот на ефективните странски пари 

кои ги уплатува физичкото лице; 
колона 8: износот на наплатената провизија за извр-

шената услуга во денари; 
10) износот на ефективните странски пари по валу-

ти положени на сметка кај овластена банка. Оваа ру-
брика ја пополнува само давателот на услугата; 

11) износот на дадените ефективни странски пари 
по валути на субагентот. Оваа рубрика ја пополнува са-
мо давателот на услугата; 

12) износот на дадените ефективни странски пари 
по валути на давателот на услуга брз трансфер на пари. 
Оваа рубрика ја пополнува само субагентот; 

13) износот на повлечените сопствени средства по 
валути кои ја намалуваат вредноста на ефективата во 
благајната; 

14) крајната состојба во благајната по валути. Изно-
сот на крајната состојба мора да е еднаков на збирот на 
износите од рубриките 4, 5, 6, 7, 8 и 9 колона 7 намален 
за износот од рубриките 9 колона 6, 10, 11, 12 и 13 . 

6. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л

 
 О. бр. 02-15/II-4/2004                Претседател 
29 јануари 2004 година на Советот на Народна банка 

       Скопје      на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 
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 86. 
на сметките 972000, 972200 и 9730 се пренесуваат на 
сметка 904000 - Општи резерви на Народна банка на 
Република Македонија. 

Врз основа на член 8 и член 64 став 1 точка 22 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 3/02, 51/03 и 85/03), Со-
ветот на Народна банка на Република Македонија, на 
својата II-ра седница одржана на 29.01.2004 година, ја 
донесе следната 

 
Член 3 

Оваа одлука ќе ја спроведе Дирекцијата за финан-
сиско-сметководствени работи. 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ КАПИТАЛ, 
ОПШТИТЕ РЕЗЕРВИ И ЗАТВОРАЊЕ НА ФОН-
ДОТ ЗА ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ФОНДОТ ЗА ЗАЕД-
НИЧКА ПОТРОШУВАЧКА И РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, а ќе се примени на состојбата на би-
лансот на Народна банка на Република Македонија, со 
31.12.2003 година. 

 
Член 1 

Основниот капитал на Народна банка на Република 
Македонија се формира со издвојување на износ од 
1.289.789.232,00 денари од збирот на салдата на сме-
тките 900010, 900020, 900030  и 9731, и истиот се еви-
дентира на сметка 900000 - Основен капитал на Народ-
на банка на Република Македонија.  

 
О. бр. 02-15/II-1/2004                Претседател 

 29 јануари 2004 година на Советот на Народна банка Член 2        Скопје      на Република Македонија Остатокот од збирот на салдата на сметките 900010, 
900020, 900030 и 9731 над издвоениот износ на основ-
ниот капитал од член 1 од оваа Одлука, како и  салдата  

       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 
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87. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 11 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 3/02, 51/03 и 
85/03), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија на својата II-ра седница, одржана на 29.01.2004 
година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОТ  ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА  НА НАРОДНА БАНКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004  ГОДИНА 

 
1. Се одобрува користење на парични средства од 

издвоените средства за инвестиции во основни средс-
тва во изминатите години, акумулираната амортизација 
и реализираните приходи во тековната година на На-
родна банка на Република Македонија во износ од 

 
Денари  306.560.000.00 

 
2. Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се кори-

стат за намени предвидени во Планот за инвестиции во 
основни средства на Народна банка на Република Ма-
кедонија за 2004 година што го донесува гувернерот на 
Народна банка на Република Македонија. 

3. За подетално утврдување на општите ставки и 
пренамени, посебни одлуки донесува гувернерот на 
Народна банка на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, а ќе се применува од 01.01.2004 
година. 

 
О. бр. 02-15/II-2/2004                Претседател 
29 јануари 2004 година на Советот на Народна банка 

       Скопје      на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
88. 
Врз основа на член 8 од Законот за вршење на услу-

ги брз трансфер на пари (�Сл. весник на РМ� бр.  
77/03) и член 10 став 1 алинеја 9 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија (�Сл.весник на РМ� 
бр. 3/02, 51/03 и 85/03), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата II-ра седница, одр-
жана на 29.01.2004 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ 

 
I. ОПШТИ  ОДРЕДБИ 

1. Со оваа одлука се пропишуваат видот и начинот 
на доставување на потребната документација и подато-
ци за добивање на дозвола за вршење на услуги брз 
трансфер на пари, постапката за нивно оценување, кон-
тролата и мерките кои Народна банка на Република 
Македонија (во натамошен текст: Народна банка) може 
да ги преземе во надзорот. 

2. Давател на услуга брз трансфер на пари е тргов-
ско друштво кое согласно одредбите од Законот за вр-
шење на услуги брз трансфер на пари (во натамошниот 
текст: Закон), од Народна банка добило дозвола за вр-
шење на услуги брз трансфер на пари. 

3. Субагент во смисла на Законот е трговско друш-
тво кое со давателот на услуги брз трансфер на пари 
склучил договор за вршење на услуги брз трансфер на 
пари. 

4. Давателот на услугата брз трансфер на пари одго-
вара како за своите така и за обврските на субагентот 
по основ на извршен брз трансфер на пари.  

II. ВИД И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА И ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ  

НА ДОЗВОЛА 
5. Трговското друштво за да добие дозвола за врше-

ње на услуги брз трансфер на пари, до Народна банка 
доставува комплетно барање. 
Под комплетно барање во смисла на оваа одлука се 

подразбира писмено барање кое во прилог ја содржи 
потребната документација за исполнување на  условите 
од член 6 од Законот и актите  и податоците пропиша-
ни со член 7 од Законот. 

6. Потребната документација за исполнување на ус-
ловите од член 6 од Законот содржи: 

6.1. Извод од регистрација кај надлежен суд; 
6.2. За соодветен деловен простор, техничка опре-

меност и информативен систем: 
а) решение од Министерството за економија за ис-

полнување на минимално-технички услови; 
б) решение од Министерството за здравство-држа-

вен санитарен и здравствен инспекторат за исполнува-
ње на условите за вршење на дејност; 
в) решение од Министерството за труд и социјална 

политика-државен инспекторат за труд за исполнување 
на мерките, нормативите и стандардите за заштита при 
работа за вршење на дејноста; 
г) писмено известување за обезбедена одделна про-

сторија за вршење на  услуга 
д) брз трансфер на пари ако трговското друштво се 

занимава и со друга дејност; 
ѓ) писмено известување за број на телефон-теле-

факс; 
е) писмено известување за компјутерска опреме-

ност за вршење на услуга брз трансфер на пари; 
6.3. За заштита и обезбедување на парични средс-

тва, имотот и вработените: 
а) полиса за осигурување од можна штета (кражба, 

пожар и сл.) на просторијата во која се врши услуга брз 
трансфер на пари; 
б) полиса за осигурување на паричните средства од 

штета што може да настане по основ на фалсификува-
ни банкноти; 
в) писмено известување за монтиран алармен си-

стем или непробојно стакло и заграден пулт;  
г) писмено известување за обезбедено каса за безбед-

но чување на готовина која ќе се користи исклучиво за 
потребите за вршење на услуги брз трансфер на пари; 

6.4. Писмен доказ од надлежен суд дека не е отво-
рена стечајна или ликвидациона постапка; 

6.5. Писмен доказ од надлежни органи дека против 
одговорното лице и вработените кои ќе ги извршуваат  
услугите брз трансфер на пари не е изречена мерка на 
забрана за вршење професија,дејност или должност и  
не е изречена правосилна судска пресуда за кривично 
дело од областа на финансиите; 

6.6. Договор за овластување за вршење услуга брз 
трансфер на пари со овластен глобален систем. 

7. Актите и податоците пропишани со член 7 од За-
конот кои се приложуваат кон барањето се: 

7.1. Правилник за работа кој задолжително треба да 
содржи пишана процедура, анализа и образложение на 
кој начин ќе се извршува услугата  брз трансфер на па-
ри, начин на контролирање на ризиците во работењето, 
начинот на воспоставување системи за внатрешна кон-
трола, постоење на организациони, технички и безбед-
носни стандарди за успешно и сигурно извршување на 
услугата брз трансфер на пари; 

7.2. Програма за спречување на перење на пари во 
која децидно се наброени мерките и дејствијата кои ќе 
се преземаат за откривање и спречување на перење на 
пари при вршење на услугата брз трансфер на пари, со 
кои се овозможува:  

- да се утврди идентитетот на клиентот пред секоја 
трансакција; 
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- да се забележат податоците по хронолошки редос-
лед во регистар кој се чува најмалку пет години од пос-
ледната заверена трансакција;  

- да се врши следење на трансакциите, собирање, 
чување и доставување на податоците до Дирекцијата за 
спречување на перење на пари;  

7.3. Решение за доделен матичен број од Државни-
от завод за статистика; 

7.4. Даночна картица за доделен даночен број од 
Управата за јавни приходи; 

7.5. Доказ за сопственост или договор за закуп за про-
сторијата во која ќе се врши услугата брз трансфер  на па-
ри  и податоци за седиштето на трговското друштво; 

7.6. Потврда од Управата за јавни приходи дека не-
ма неизмирени обврски врз основа на јавните давачки; 

7.7. Позитивно мислење за бонитетот од Централ-
ниот регистар, за трговски друштва кои работат подол-
го од шест месеци; 

7.8. Копија од лична карта за податоците за иденти-
тетот (место и адреса на раѓање, место и адреса на жи-
веење, единствениот матичен број на граѓаните и број 
на лична карта) и кратка биографија за образованието и 
искуството на одговорните лица и на вработените кои 
ќе ги извршуваат услугите брз трансфер на пари наве-
дени во барањето; 

7.9. Потврда за престој и дозвола за работа во Ре-
публика Македонија за странски физички лица кои ќе 
бидат одговорни во давателите на услуга брз трансфер 
на пари или ќе ги извршуваат услугите брз трансфер на 
пари од Министерството за внатрешни работи; 

7.10. Примерок од ревизорските извештаи, за пос-
ледните две години за овластениот глобален систем за 
електронски трансфер на пари изработен од меѓуна-
родно призната ревизорска куќа; 

7.11. Доказ од надлежен орган на соодветната земја 
дека глобалниот систем  е правен субјект кој врши еле-
ктронски трансфер на пари  согласно со прописите во 
земјата во која е регистриран и дека е функционален во 
најмалку 100 земји. 

8. Документацијата кон барањето треба да биде до-
ставена во оригинал или заверена копија од страна на 
овластено лице (нотар), а доколку не е напишана на ма-
кедонски јазик, треба да биде доставена во превод од 
страна на овластен судски преведувач. 

9. Кон барањето за издавање на дозвола, трговското 
друштво е должно да достави податоци за овластено 
лице за контакт со Народна банка (име, презиме, теле-
фонски број и број на телефакс) и доказ за платена та-
рифа согласно Одлуката за единствената тарифа по ко-
ја се наплатуваат надоместоците за услугите што ги вр-
ши НБРМ (�Сл. весник на РМ� бр. 81/02 - пречистен 
текст, 98/02, 11/03, 46/03, 66/03 и 72/03). 

10. По добивање на комплетното барање Народна 
банка врши оценка на доставената документација и по-
датоци од точките 6 и 7 од оваа одлука и непосреден 
увид за исполнување на условите. 

11. Барањето кое не е комплетно согласно точката 5 
на оваа одлука, гувернерот на Народна банка го отфрла 
со решение, во рок од 30 дена од поднесувањето. 

12. За одлучување по комплетно барањето за изда-
вање на дозвола, Народна банка може да побара допре-
цизирање на веќе доставената документација, или до-
ставување на дополнителна документација. 

13. По доставување на комплетно барање согласно 
точка 5 на оваа одлука гувернерот на Народна банка  
донесува решение за издавање на дозвола за вршење 
услуга брз трансфер на пари, или за одбивање на бара-
њето, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето. 

14. Гувернерот на Народна банка ќе го одбие бара-
њето од точка 5 на оваа одлука во следните случаи: 
а) ако содржи неточни и невистинити податоци; 
б) трговското друштво не ги исполнува условите од 

член 6 од Законот; 
в) правилникот за работа и програмата за спречува-

ње на перење на пари не се во согласност со точка 7, 
одредби под 7.1. и 7.2. од оваа одлука; 

г) во постапката за оценување и контрола на доку-
ментацијата и податоците утврди дека истите не се во 
согласност со одредбите на оваа одлука. 

15. Давателот на услугата брз трансфер на пари е 
должен за секоја промена во документацијата и подато-
ците од точките 6 и 7, освен одредбата под 7.10. на оваа 
Одлука, да ја извести Народна банка во рок од 5 (пет) 
работни дена од денот кога е настаната промената. 

16. Со добивањето на дозволата за вршење на услуга 
брз трансфер на пари трговското друштво добива и пис-
мен белег - налепница, за секоја просторија  во која ќе се 
врши  услуга брз трансфер на пари со натпис "исполнети 
услови за вршење на услуги брз трансфер на пари". 
Давателот на услуга брз трансфер на пари е должен 

писмениот белег - налепница да го истакне на видно 
место во просторијата за вршење на услуга брз транс-
фер на пари и да стави натпис "брз трансфер на пари" 
на македонски и на еден од светските јазици. 
Давателот на услуга брз трансфер на пари, по доби-

вањето на дозволата за вршење на услуга брз трансфер, 
писмениот белег од Народна банка и отворањето на 
сметката кај овластената банка, е должен да отпочне со 
работа во рок од 3 (три) работни дена. 

17. Давателот на услугата брз трансфер на пари е 
должен документацијата по основ на извршени услуги 
брз трансфер на пари од последните 3 (три) месеци да 
ја чува во просториите каде што се врши услугата брз 
трансфер на пари. 

 
III. УСЛОВИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР  

СО СУБАГЕНТ 
18. Давателот на услуга брз трансфер на пари за да 

склучи договор со трговско друштво за субагент задол-
жително треба да изврши непосредна и посредна кон-
трола во врска со исполнувањето на одредбите од член 
12 од Законот и да ја побара соодветната документаци-
ја, акти и податоци предвидени во точките 6 и 7 од 
оваа одлука. 
Во договорот кој го склучува давателот на услуга 

брз трансфер на пари со субагентот задолжително се 
наведуваат податоците од точка 7 потточките 7.3; 7.4; 
7.5 и 7.8 од оваа одлука. 

19. Доколку условите за склучување на договорот  
со субагентот се променети, субагентот е должен да го 
извести давателот на услуга брз трансфер на пари во 
рок од 5 (пет) работни дена од денот на промената. 

20. Давателот на услуга брз трансфер на пари, во вр-
ска со  член 14 став 3 од Законот, е должен да го раскине 
договорот со субагентот во рок од 3 (три) работни дена. 

21. Давателот на услуга брз трансфер на пари ја из-
вестува Народна банка за секое склучување или раски-
нување на договорот со субагентот, како и за сите про-
мени кај субагентот на податоците од член 12 точки 1, 
2 и 4 и член 14 став 1 од Законот во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од денот кога се случила промената. 
Кон известувањето се приложува и примерок од до-

говорот.  
22. Народна банка писмено го известува давателот 

на услуга брз трансфер на пари дека склучениот дого-
вор со субагентот е евидентиран односно не е евиден-
тиран во Регистарот на даватели на услуги брз транс-
фер на пари во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на 
доставување на договорот до Народна банка. 

23. Давателот на услуга брз трансфер на пари доби-
ва писмен белег- налепница со натпис "исполнети ус-
лови за вршење на услуги брз трансфер на пари", за се-
кој субагент, за секоја просторија во која ќе се врши 
услугата брз трансфер на пари, откако договорот ќе се 
евидентира во регистарот на даватели на услуги брз 
трансфер на пари. 
Давателот на услуга брз трансфер на пари е должен 

во рок од 8 (осум) работни дена по добивањето на изве-
стувањето, да го прими писмениот белег налепница и 
да го достави на субагентот, односно да изврши усог-
ласување на договорот согласно Законот. 
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Субагентот е должен писмениот белег - налепница  
да го истакне на видно место во просторијата за врше-
ње на услуга брз трансфер на пари и да стави натпис 
"брз трансфер на пари" на македонски и на еден од 
светските јазици. 
Субагентот, по добивањето на писмениот белег, на-

лепница, е должен во рок од 3 (три) работни дена да от-
почне со работа. 

24. Субагентот е должен примерок од договорот 
склучен со давателот на услуга брз трансфер на пари  и 
документацијата потребна за склучување на тој дого-
вор да ги чува во секое време во просторијата за врше-
ње на услуга брз трансфер на пари. 
Во просторијата за вршење на услуга брз трансфер 

на пари субагентот е должен да ја чува и документаци-
јата по основ на извршени услуги брз трансфер на пари 
од последните 3 (три) месеци. 

 
IV. НАДЗОР И МЕРКИ 

25. Народната банка врши: 
а) посреден надзор преку собирање, следење и кон-

трола на извештаите доставени од давателите на услу-
ги брз трансфер на пари, и 
б) непосреден надзор во просториите за вршење на 

услуга брз трансфер на пари над работењето на давате-
лите на услуги брз трансфер на пари и субагентите. 

26. Народна банка, согласно член 33 став 1 точка 4 
од Законот, може на давателот на услугата брз транс-
фер на пари да му ја укине дозволата, ако при контро-
лата утврди дека: 
а) давателот на услугата брз трансфер на пари не за-

почнал со работа согласно точка 16 став 3 од оваа одлука; 
б) престанал да ги исполнува условите за вршење 

на услуга брз трансфер на пари; 
в) не ги почитува прописите донесени за вршење на 

услугата брз трансфер на пари; 
г) дозволата за вршење на услуга брз трансфер на 

пари е добиена врз основа на невистините и лажни по-
датоци и  
д) спречување на извршување контрола од страна 

на овластените лица од Народна банка; 
ѓ) склучил договор со субагент, иако не ги исполну-

ва условите предвидени со Законот. 
 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
27. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум де-

на од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л

 
 О. бр. 02-15/II-3/2004                Претседател 
29 јануари 2004 година на Советот на Народна банка 

       Скопје      на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
89. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка 

на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 3/2002, 
51/2003 и 85/2003), член 31, точка 3 од Законот за банките 
("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000, 37/2002, 51/2003 и 
85/2003) и точка 31 од Одлуката за определување, оценка 
и раководење со ликвидносниот ризик на банките ("Сл. 
весник на РМ" бр. 84/2003), гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија на 27.01.2004 година, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТО-
ДОЛОГИЈАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ, ОЦЕНКА И 
РАКОВОДЕЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА  

БАНКИТЕ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

1. Со ова упатство се пропишува методологијата за 
изработка на Извештајот за рочната структура на акти-
вата и пасивата и Извештајот за состојбата на најголе-
мите депоненти на банките, кои се составен дел на ова 
упатство. 

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА РОЧНАТА СТРУКТУРА  
НА АКТИВАТА И ПАСИВАТА 

 
2. Извештајот за рочната структура на активата и 

пасивата на банките се состои од два дела: Извештај за 
договорна рочна структура на активата и пасивата и 
Извештај за очекувана рочна структура на активата и 
пасивата на банките. 

 
II. 1 Извештај за договорна рочна структура  

на активата и пасивата 
 
3. Извештајот за договорна рочна структура на 

активата и пасивата е составен од три дела: 
- Образец РСД - денари; 
- Образец РСД - девизи; 
- Образец РСД - вкупно. 
4. При пополнувањето на овој извештај се примену-

ваат следните правила: 
- одделните активни и пасивни позиции се внесува-

ат за 5 временски периоди: до 7 дена, од 7 дена до 1 ме-
сец, од 1 месец до 3 месеци, од 3 до 6 месеци, од 6 до 
12 месеци, над 12 месеци; 

- временските периоди се утврдуваат според дого-
ворната резидуална рочност на одделните активни и 
пасивни позиции, како преостанат период од крајот на 
извештајниот период до нивната договорна рочност; 

- сите активни позиции кои што имаат нефункцио-
нален третман се вклучуваат во Колоната за резидуал-
на рочност над 12 месеци; 

- девизната задолжителна резерва се вклучува во 
колоната која го означува периодот над 12 месеци, до-
дека износот на денарската задолжителна резерва која 
банката може да ја користи се вклучува во колоната ко-
ја го означува периодот до 7 дена, а останатиот износ 
се вклучува во колоната која го означува периодот над 
12 месеци. 

 
О
 
бразец РСД - денари 

5. Во Образецот РСД - денари се прикажува дого-
ворната рочна структура на активата и пасивата во де-
нари на последниот ден од месецот за кој што се изве-
стува. 

6. Образецот РСД - денари се пополнува на следни-
от начин: 
а) Во колоните од 3 - 8 се внесува износот на оддел-

ните активни и пасивни позиции во денари, согласно 
нивната договорна резидуална рочност. 
б) Колоната 9 претставува збир на колоните 3-8. 
в) Ред бр. 1 - Парични средства и салда кај Народна 

банка на Република Македонија ги опфаќа сметките: 
100, 101, 105, 106, 107, 1080, 1086 и 1088. 
г) Ред бр. 2 - Хартии од вредност на Република Ма-

кедонија и Народна банка на Република Македонија  ги 
опфаќа сметките 1340, 135, 431 и 531. 
д) Ред бр. 3 - Должнички хартии од вредност и дру-

ги инструменти за плаќање ги опфаќа сметките 1301, 
1302, 1309, 1311, 1312, 1313, 132, 133, 1341, 1342, 1349, 
138, 1540, 430, 435, 436, 530, 535 и 536. 
ѓ) Ред бр. 4 - Пласмани кај други банки ги опфаќа 

сметките  0845, 1547, 1605, 415, 425, 445, 515 и 545. 
е) Ред бр. 5 - Пласмани кај комитенти ги опфаќа 

сметките 0840, 0841, 0843, 0844, 0846, 0847, 0848, 1541, 
1600, 1601, 1606, 410, 411, 416, 417, 418, 510, 511, 516, 
517, 518, 520 и 809. 
ж) Ред бр. 6 - Пресметана камата ги опфаќа сметки-

те 0800, 0801, 0803, 0805, 0806, 0807, 0808, 150 и 190 
(делот од сметката кој се однесува на пресметана кама-
та во денари). 
з) Ред бр. 7- Останата актива ги опфаќа сметките од 

групата 12 и сметките 0809, 151, 152, 153, 1542, 1543, 
1544, 1545, 1546, 1548, 1549, 155, 1920, 193 и 198. 
ѕ) Ред бр. 8 - Пласмани во сопственички хартии од 

вредност и капитални вложувања ја опфаќа групата 06. 
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и) Ред бр. 9 претставува збир на редовите од 1 до 8 
за секоја одделна позиција од колоните 3 - 9. 
ј) Ред бр. 10 - Депозити од банки ги опфаќа сметки-

те 8051, 8052, 8145, 8150, 8151, 825, 875, 9251 и 955. 
к) Ред бр. 11 - Депозити по видување ги опфаќа 

сметките 800, 801, 8053, 8054, 8060, 807, 808, 810, 811, 
8140, 8141, 8146, 8147, 8148, 8149, 816, 820, 821, 8246, 
826, 827 и 828. 
л) Ред бр. 12 - Краткорочни депозити до 1 година ги 

опфаќа сметките 870, 871, 876, 877 и 878. 
љ) Ред бр. 13 - Краткорочни позајмици до 1 година 

ги опфаќа сметките 260, 840, 841, 845, 846, 848, 850, 
851, 855, 856, 858, 862, 863, 864 и 865. 
м) Ред бр. 14 - Издадени должнички хартии од 

вредност ги опфаќа сметките 830, 831, 835, 836, 837, 
838, 930, 931, 935, 936, 937 и 938. 
н) Ред бр. 15 - Останата пасива ги опфаќа сметките 

201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 219, 220, 224, 230, 
231, 238, 250, 251, 253, 254, 255, 290 (делот од сметката 
кој се однесува на пресметана камата во денари), 2920, 
293 и 298. 
њ) Ред бр. 16 - Долгорочни депозити над 1 година 

ги опфаќа сметките 920, 921, 9254, 926, 927 и 928. 
о) Ред бр. 17 - Долгорочни позајмици над 1 година 

ги опфаќа сметките 940, 941, 945, 946, 948, 950, 951, 
955, 956, 958, 945, 962, 963 и 965. 
п) Ред. бр. 18  - Вонбилансни позиции, се внесуваат 

вонбилансните позиции во денари по основ на непо-
криени акредитиви, гаранции и други вонбилансни ста-
вки, кои се однесуваат на комитенти класифицирани во 
ризични категории В, Г и Д. По сопствена оценка, врз 
основа на искуствени сознанија, банката може да ги 
вклучи и вонбилансните позиции во денари по основ 
на непокриени акредитиви, гаранции и други вонби-
лансни ставки, кои се однесуваат на комитенти класи-
фицирани во ризични категории А и Б.  
р) Во редот бр. 19 се внесува зборот на редовите од 

10 до 18 за секоја одделна позиција од колоните 3 - 9. 
с) Во редот бр. 20 се внесува разликата помеѓу вкуп-

ната актива и вкупната пасива, односно редовите 9 и 19.  
т) Во редот бр. 21 се внесува кумулативата на раз-

ликата од редот бр. 20.  
 
О бразец РСД - девизи 
7. Образецот РСД - девизи ја прикажува договорна-

та рочна структура на девизната актива и пасива во де-
нарска противвредност, на последниот ден од месецот 
за кој што се известува. 

8. Образецот  РСД - девизи се пополнува на следни-
от начин: 
а) Во колоните од 3 - 8 се внесува износот на оддел-

ните активни и пасивни позиции во девизи, согласно 
нивната договорна резидуална рочност. 
б) Колоната бр. 9 претставува збир на колоните бр. 

3-8. 
в) Ред бр. 1 - Парични средства и салда кај Народна 

банка на Република Македонија ги опфаќа сметките 
300, 3118, 3600 и 3650. 
г) Ред бр. 2 - Хартии од вредност на Република Ма-

кедонија и Народна банка на Република Македонија ги 
опфаќа сметките 3020, 3300 и 3500. 
д) Ред бр. 3 - Должнички хартии од вредност и ин-

струменти за плаќање ги опфаќа сметките 1300, 1310, 
301, 3023, 3030, 3031, 3033, 3070, 3303, 3310, 3311, 
3313, 3503, 3510, 3511, 3513. 
ѓ) Ред бр. 4 - Пласмани кај други банки ги опфаќа сме-

тките 0865, 1574, 1615, 3100, 3110, 3111, 3119, 315, 319, 
325, 3285, 332, 334, 3350, 345, 3485, 3520, 354 и 3550. 
е) Ред бр. 5 - Пласмани кај комитенти ги опфаќа 

сметките 0860, 0861, 0866, 0867, 0868, 1610, 1611, 320, 
321, 326, 327, 3280, 3286, 3287, 3289, 337, 340, 341, 346, 
347, 3480, 3486, 3487, 3489 и 357. 
ж) Ред бр. 6 - Пресметана камата ги опфаќа сметки-

те 0820, 0824, 1560, 1561, 1569 и 190 (делот од сметка-
та кој се однесува на пресметана камата во девизи). 

з) Ред бр. 7 - Останата актива ги опфаќа сметките 
0828, 1562, 1570, 1572, 1573, 1577, 1578, 1579, 158 и 1921. 
ѕ) Ред бр. 8 - Пласмани во сопственички хартии од 

вредност и капитални вложувања ги опфаќа сметките 
3022, 3024, 3032, 3034, 3302, 3304, 3312, 3314, 3910 и 
3920. 
и) Редот бр. 9 претставува збир на редовите од 1 до 

8 за секоја одделна позиција од колоните 3 - 9. 
ј) Ред бр. 10 - Депозити од банки ги опфаќа сметки-

те 700, 701, 704, 7060, 7085, 7089, 7105, 745 и 7650.  
к) Ред бр. 11 - Депозити по видување ги опфаќа 

сметките 7080, 7081, 7086, 7087, 7088, 7100, 712, 719, 
721, 7260 и 727. 
л) Ред бр. 12 - Краткорочни депозити до 1 година ги 

опфаќа сметките 738, 740, 741, 746,747 и 748. 
љ) Ред бр. 13 - Краткорочни позајмици до 1 година 

ги опфаќа сметките 261, 7500, 751, 752, 754, 759, 7719, 
7729 и 7749. 
м) Ред бр. 14 - Издадени должнички хартии од 

вредност ја опфаќа сметката 731.   
н) Ред бр. 15 - Останата пасива ги опфаќа сметките 

221, 256, 257, 258, 290 (делот од сметката кој се одне-
сува на пресметана камата во девизи) и 2921. 
њ) Ред бр. 16 - Долгорочни депозити над 1 година ги 

опфаќа сметките 7600, 7610, 7660, 7670, 7680, 791 и 792. 
о) Ред бр. 17 - Долгорочни позајмици над 1 година 

ги опфаќа сметките 7700, 771, 772, 774 и 779. 
п) Ред. бр. 18  - Вонбилансни позиции, се внесуваат 

вонбилансните позиции во девизи по основ на непо-
криени акредитиви, гаранции и други вонбилансни ста-
вки, кои се однесуваат на комитенти класифицирани во 
ризични категории В, Г и Д. По сопствена оценка, врз 
основа на искуствени сознанија, банката може да вклу-
чи и дел од вонбилансните обврски во девизи по основ 
на непокриени акредитиви, гаранции и други вонби-
лансни ставки, кои се однесуваат на комитенти класи-
фицирани во ризични категории А и Б.  
р) Во редот бр. 19 се внесува збирот на редовите од 

10 до 18 за секоја одделна позиција од колоните 3 - 9. 
с) Во редот бр. 20 се внесува разликата помеѓу вкуп-

ната актива и вкупната пасива, односно редовите 9 и 19.  
т) Во редот бр. 21 се внесува кумулативата на раз-

ликата од редот бр. 20. 
 
Образец РСД - вкупно 
 
9. Образецот РСД - вкупно претставува сумарен 

преглед на позициите содржани во обрасците РСД - де-
нари и РСД - девизи.  

 
II. 2 Извештај за очекуваната рочна структура  

на активата и пасивата на банките  
10. Извештајот за очекуваната рочна структура на 

активата и пасивата е составен од три дела: 
- Образец РСО - денари; 
- Образец РСО - девизи; 
- Образец РСО - вкупно; 
11. При пополнувањето на овој извештај се приме-

нуваат следните правила: 
- одделните активни и пасивни позиции се внесува-

ат во 3 временски периоди: до 7 дена, од 7 дена до 1 
месец, од 1 месец до 3 месеци; 

- временските периоди се утврдуваат според очеку-
ваната резидуална рочност на одделните активни и па-
сивни позиции, односно според оценката и претпоста-
вките за движењето на очекуваните приливи и одливи 
по одделни активни и пасивни позиции (врз основа на 
искуството на банката, воспоставениот процес за упра-
вување со ликвидносниот ризик и слично); 

- начинот за пополнување на обрасците РСД - дена-
ри, РСД - девизи и РСД - вкупно, предвиден во точките 
5, 6, 7, 8 и 9 од ова упатство, адекватно се применува и 
на обрасците РСО - денари, РСО - девизи и РСО - 
вкупно, респективно.  
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е) Колона 7 - се внесува износот на кредитната из-
ложеност на банката спрема депонентот и лицата повр-
зани со него, доколку депонентот или/и лицата поврза-
ни со него се во исто време и кредитокорисници во 
банката. Кредитната изложеност се утврдува согласно 
правилата дефинирани во Одлуката за утврдување на 
методологијата за класификација на активните биланс-
ни и вонбилансни позиции на банките според степенот 
на нивната ризичност.  

III. ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА 
НА НАЈГОЛЕМИТЕ ДЕПОНЕНТИ  

12. Извештајот за состојбата на најголемите депо-
ненти на банката (Образец НД) се составува на квар-
тална основа, како просек на состојбата на депозитите 
на крајот на сите декади (10, 20 и последниот ден од 
месецот) од кварталот за кој што се известува.   

13. Под најголеми депоненти во смисла на ова упат-
ство се подразбираат најголемите 20 депоненти соглас-
но учеството на просечниот износ на нивните депози-
ти, утврден согласно точка 12 од ова упатство, во про-
сечната депозитна база на банката. 

ж) Редот бр. 21 претставува збир на редовите 1 - 20, 
за колоните 5 и 6. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ  

14. Просечната депозитна база претставува просек 
на износот на депозитна база со состојба на крајот на 
сите декади од кварталот за кој што се известува, при 
што депозитната база за секоја декада се утврдува врз 
основа на состојбата на сметките од потточки к), л) и 
њ) на точките 6 и 8 од ова упатство. 

РС - денари, РС - девизи, РС - вкупно и НД  
16. Банките имаат обврска за доставување на Изве-

штајот за рочната структура на активата и пасивата 
(обрасци РСД - денари, РСД - девизи, РСД - вкупно, 
РСО - денари, РСО - девизи и РСО - вкупно) на месеч-
на основа и тоа во рок од 15 дена по истекот на месе-
цот за кој се известува. 15. Образецот НД се пополнува на следниот начин: 

а) Колона 1 - се наведува реден број за депонентот. Првиот извештај банките се должни да го изработат 
со состојба на 31.12.2003 година и да го достават до 
Народна банка на Република Македонија најдоцна до 
15.02.2004 година.  

б) Колона 2 - се внесува матичниот број на депо-
нентот, доколку станува збор за правно лице. 
в) Колона 3 (Депонент) - ги содржи најголемите 20 

депоненти кои што вложиле средства во банката во фор-
ма на депозит. Колоната се пополнува на тој начин што 
се наведува депонентот, заедно со сите правни и физич-
ки лица кои, согласно Законот за банките и Одлуката за 
дефинирање и начинот на утврдување на поврзани суб-
јекти во согласност со Законот за банките, се сметаат за 
поврзани. При тоа, пооделно се прикажуваат депозитите 
на депонентот и депозитите на лицата поврзани со него, 
а во посебен ред се наведува вкупниот износ на депози-
тите на депонентот и на лицата поврзани со него. 

17. Банките имаат обврска за доставување на Изве-
штајот за состојбата на најголемите депоненти (Обра-
зец НД) на квартална основа. 
Рокот за доставување на извештајот со состојба на 

31.12. е 5 работни дена по истекот на рокот за доставу-
вање на годишната сметка. 
Рокот за доставување на извештајот со состојба на 

30.06. е 05.08.  
Рокот за доставување на извештајот со состојба на 

31.03. и 30.09. е 15 работни дена по истекот на перио-
дот за кој се доставува извештајот. г) Колона 4 - се внесува седиштето на депонентот и 

на лицата поврзани со него. Првиот извештај за состојбата на најголемите депо-
ненти, банките се должни да го изработат со состојба 
на 31.12.2003 година. 

д) Во Колона 5 се внесува просечниот износ на де-
позитите на секој одделен депонент и на лицата повр-
зани со него, како просек на состојбата на депозитите 
на крајот на сите декади од кварталот за кој што се из-
вестува. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

18. Ова упатство влегува во сила 8 дена по неговото об-
јавување во �Службен весник на Република Македонија�. ѓ) Во Колоната 6 се внесува процентуалното учес-

тво на просечниот износ на депозитите на депонентот 
и на лицата поврзани со него, во просечната депозитна 
база на банката.  

 
            Бр. 432             Гувернер, 
27 јануари 2004 година   Љубе Трпески, с.р. 
            Скопје       

  
  
  
  
  

  
  
  
     

  
  
  
     

  
  
  
   

  
  

  
     

  
  



2 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 4 - Стр. 17 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 18 - Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 февруари 2004 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 4 - Стр. 19 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 20 - Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 февруари 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 

 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.  Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


