
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
2189. Одлука за утврдување на бројот на 

потпретседателите на Собранието на 
Република Македонија.......................... 2

2190. Одлука за основање на постојани ра-
ботни тела на Собранието на Репуб-
лика Македонија.................................... 2

2191. Одлука за основање делегации, прате-
нички групи и други облици на оства-
рување на меѓународна соработка на 
Собранието на Република Македонија 7

2192. Одлука за изменување на Одлуката 
за основање Национален совет за ев-
роинтеграции......................................... 10

2193. Одлука за изменување на Одлуката 
за започнување постапка за доделува-
ње концесија за вршење на работите 
на изградба, реконструкција, одржу-
вање, наплата на патарина и користе-
ње на дел од државните патишта во 
Република Македонија (Пакет 1)……. 10

2194. Одлука за изменување на Одлуката 
за започнување постапка за доделува-
ње концесија за вршење на работите 
на изградба, реконструкција, одржу-
вање, наплата на патарина и користе-
ње на дел од државните патишта во 
Република Македонија (Пакет 2)……. 10

 

 Стр. 
2195. Правилник за минимални стандарди 

за квалитет на овошје и зеленчук на-
менети за преработка  и специфични 
пазарни стандарди за квалитет на све-
жо овошје и зеленчук наменети за 
консумација(*)....................................... 11

2196. Правилник за формата и содржината 
на барањето за донесување решение 
за дозвола за почнување со работа на 
здравствена установа и за формата и  
содржината на барањето за донесува-
ње решение заради неиздадено реше-
ние, односно заради недонесување ре-
шение за одбивање на барањето за из-
давање решение за дозвола за почнува-
ње со работа на здравствена установа 91

2197. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на  
спроведување на едукацијата, како и 
содржината и начинот на водење на 
евиденција за спроведената едукација 94

2198. Одлука за методологијата за пресме-
тување годишна стапка на вкупните 
трошоци.................................................. 97

2199. Одлука за известување за бројот и вре-
дноста на склучените договори за по-
трошувачки кредит и за договорената 
годишна стапка на вкупните трошоци 101

 

 Број 91   год. LXVII 6 јули 2011, среда Цената на овој број е 270 денари.

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

 С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 91 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 јули 2011 
 

 Стр. 
2200. Одлука за доставување список на 

кредитни посредници............................ 103
2201. Одлука за начинот и постапката на 

вршење надзор над банките и ште-
дилниците во доменот на заштитата 
на потрошувачите при договори за 
потрошувачки кредити.......................... 105

2202. Одлука за измена на Одлуката за ли-
митите на изложеноста......................... 105

2203. Одлука за измена на Одлуката за уп-
равување со кредитниот ризик............. 105

2204. Одлука за измена на Одлуката за ме-
тодологијата за утврдување на адек-
ватноста на капиталот........................... 106

 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2189. 
Врз основа на членот  21 став  2 од Деловникот на 

Собранието на Република Македонија и членот 17 став 
2 од Законот за Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
104/2009), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 јули 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија има тројца 

потпретседатели. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2864/1                               Претседател 
6 јули 2011 година              на Собранието на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
2190. 

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членот 118 ставови 1 и 4 од Де-
ловникот на Собранието на Република Македонија, Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6 јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Собранието на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Собранието) се основаат постојани ра-
ботни тела за разгледување на предлози на закони и 
други општи акти што ги донесува Собранието, за сле-
дење на извршувањето на актите на Собранието, како и 
за проучување и претресување на други прашања од 
негова надлежност.  
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 Огласен дел........................................... 1-68
 
 

 
Претседателите, замениците-претседатели, члено-

вите на работните тела и нивните заменици се избираат 
од редот на пратениците во Собранието.  

Во работата на работните тела учествуваат  претсе-
дателот и членовите на работното тело, а во случај на 
нивна спреченост за присуство на седницата на коми-
сијата, определуваат нивен заменик од редот на заме-
ниците-членови на комисијата. 

 
Член 2 

Како постојани работни тела на Собранието се ос-
новаат: 

1. Комисија за уставни прашања; 
2. Законодавно-правна комисија; 
3. Комисија за одбрана и безбедност; 
4. Комисија за политички систем и односи меѓу за-

едниците; 
5. Комисија за надворешна политика; 
6. Комисија за европски прашања; 
7. Комисија за прашања на изборите и именувањата; 
8. Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-

дите и правата на граѓанинот; 
9. Комисија за надзор над работата на Управата за 

безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за 
разузнавање; 

10. Комисија за надзор над спроведувањето на мер-
ките за следење на комуникациите од страна на Мини-
стерството за внатрешни работи и од Министерството 
за одбрана; 

11. Комисија за финансирање и буџет; 
12. Комисија за економски прашања; 
13  Комисија за земјоделство, шумарство и водосто-

панство; 
14. Комисија за транспорт, врски и екологија; 
15. Комисија за образование, наука и спорт; 
16. Комисија за култура; 
17. Комисија за здравство; 
18. Комисија за труд и социјална политика;    
19. Комисија за локална самоуправа; 
20. Комисија за еднакви можности на жените и ма-

жите и 
21. Комисија за деловнички и мандатно-имунитет-

ни прашања. 
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1. Комисија за уставни прашања 
 
Комисијата има претседател, шеснаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- спроведување на Уставот, 
- предлози за изменување и дополнување на Уста-

вот, 
- начелни прашања од уставен карактер во врска со 

донесувањето и извршувањето на законите и другите 
прописи и акти  и 

- други прашања од уставен карактер. 
 

2. Законодавно-правна комисија 
 
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- усогласеност на законите и други акти со уставот 

и со правниот систем, како и нивната правно-техничка 
обработка, 

-  барања за давање автентично толкување и изготву-
вање предлози за автентично толкување на законите, 

- утврдување на пречистен текст на законите и дру-
гите акти ако со закон, односно со друг акт биде овла-
стена, 

- давање исправки на грешки во објавениот текст на 
закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на 
усвоениот закон или друг акт на Собранието  и испра-
вки на грешки на пречистен текст на законите и на дру-
ги акти и 

- други прашања што се однесуваат на законодавна-
та дејност и изградувањето на правниот систем во Ре-
публиката. 

 
3. Комисија за одбрана и безбедност 

  
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се  одне-

суваат за: 
- заштита на поредокот утврден со Уставот, 
- остварување на надзорот во доменот на  одбраната 

и безбедноста, 
- одбрана на Републиката и цивилната заштита, 
- соработка со колективни системи на безбедност и 

одбрана во кои Републиката пристапила, 
- интеграцијата на Републиката во евроатлантските 

организации и односите на Републиката со тие органи-
зации, 

- заштита на животот, личната сигурност и имотот 
на граѓаните загарантирани со Уставот, 

- производство, промет, набавување, поседување и 
носење на оружје, делови за оружје и муниција, 

-  обезбедување на личности и објекти, 
-  државјанство, 
-  одржување на јавниот ред и мир, 
-  јавните собири и јавните приредби, 
- безбедноста  на  патниот, воздушниот,  железнич-

киот  и  езерскиот сообраќај, 
- заштита од природни непогоди и епидемии, 
- пријавување и одјавување на живеалиштето и пре-

стојувалиштето, 
- премин на државните граници и движење и пре-

стој во граничниот појас, 
- движење и престој на странците, 

- утврдување и решавање на граничните инциденти 
и други повреди на државните граници  и 

- други прашања што се однесуваат на одбраната и 
безбедноста. 

 
4. Комисија за политички систем и односи меѓу  

заедниците 
 
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата  што се одне-

суваат за: 
- функционирање на политичкиот систем, 
- менување на границите на Републиката, 
- државните симболи и нивната употреба, 
- судството, адвокатурата и јавното обвинителство, 
- амнестија и помилување, 
- слобода на движењето и слобода на изборот на 

живеалиштето, 
- матична евиденција и заштита на личните податоци, 
- лични имиња, лични карти и патни исправи, 
- попис на населението, 
- системот на јавното информирање, 
- право на здружување на граѓаните и политичко  

организирање, 
- избирачко право и начин на избор на пратеници, 

претседателот на Република Македонија, членовите на 
советите и градоначалниците, 

- референдум, 
- народниот правобранител, 
- Македонската православна црква како и Ислам-

ската верска заедница во Македонија, Католичката цр-
ква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската за-
едница и други верски заедници и религиозни групи, 

- одликувања, признанија и награди, 
- празниците на Република Македонија, 
- организација на државната управа, 
- право на употреба на јазиците и писмата на заед-

ниците, 
   - гарантирање на заштитата на етничкиот, култур-

ниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците и 
- други прашања што се однесуваат на политичкиот 

систем и односите  меѓу заедниците. 
 

5. Комисија за надворешна политика 
 
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- надворешната политика на Република Македонија  

и нејзините односи со другите држави и  меѓународни 
организации, 

- политиката со која се обезбедува грижата на Ре-
публиката за положбата и правата на припадниците на 
македонскиот народ во соседните земји и за иселени-
ците од Македонија, како и за културните, економски-
те и социјалните права на граѓаните  од Републиката во 
странство, 

- стапување или истапување од сојуз или заедници 
со други држави, 

- стапување во членство или истапување од членс-
тво на меѓународни организации, 

- потреба од започнување преговори за склучување 
билатерални и мултилатерални меѓународни договори 
на Република Македонија, односно за платформите на 
овие преговори, 

- ратификација на меѓународни договори, 
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- меѓународна регулатива од областа на човековите 
и граѓанските права, слободи и документи на меѓуна-
родни организации и асоцијации, 

- воспоставување на парламентарна соработка на 
Републиката со други држави и меѓународни организа-
ции, 

- воспоставување соработка со комисиите за надво-
решна политика на парламентите на другите држави, 

- иницијативи и предлози за дефинирање на страте-
гијата на надворешната политика на Република Маке-
донија и  

- други прашања што се однесуваат на  надвореш-
ната политика на Република Македонија. 

 
6. Комисија за европски прашања 

             
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици.  
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за:  
- следење на спроведувањето на Националната 

стратегија за интеграција на  Република Македонија во  
Европската унија и редовно го известува Собранието 
за нејзиното спроведување, 

- следење на исполнување на обврските кои произ-
легуваат од договорите меѓу  Република Македонија и 
Европската унија и остварување на програмите и дру-
гите акти на институциите на Европската унија, вклу-
чувајќи ги и програмите за финансиска помош, 

- следење и поттикнување на процесот на усогласу-
вање на законодавството на  Република Македонија со 
законодавството на Европската унија,  како и предлага  
мерки за унапредување на постапките за усогласување, 
дава мислења и предлози за активностите на другите 
работни тела на Собранието и го насочува нивното 
внимание на прашања сврзани со приемот на Републи-
ка Македонија во членство  во Европската унија, 

- следење на активностите на Владата и органите на 
државната управа во врска со приемот на  Република 
Македонија во членство во Европската унија и во врска 
со нив дава мислења и препораки, 

- анализирање на последиците од пристапување на 
Република Македонија во членство во Европската уни-
ја и подготвува извештаи во врска со истите, 

-  редовно информирање на Собранието за сите пра-
шања сврзани со европската интеграција, вклучително 
и преку собирање информации, литература и други до-
кументи поврзани со Европската унија, 

- предлагање и остварување на активности насочени 
кон информирање на јавноста за процесите на европска-
та интеграција, 

- соработката со соодветните комисии на другите 
земји  и  

- разгледува други прашања во врска со европската 
интеграција и приемот на Република Македонија во 
членство во Европската  унија. 

 
7. Комисија за прашања на изборите   

и именувањата 
 
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
-  поднесување предлози за избор и именување, од-

носно разрешување на функционери кои ги избира, од-
носно именува Собранието, ако со закон, Деловникот 
или друг акт на Собранието е определено ваков пред-
лог  да поднесува Комисијата, 

- поднесување предлози за избори и именување, од-
носно разрешување на функционери кои ги избира, од-
носно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Де-
ловникот или друг акт на Собранието не е определено 
ваков предлог да поднесува друг орган, 

- предлагање состав на постојаните и повремени ра-
ботни тела на Собранието, 

- предлагање состав на постојаните делегации на 
Собранието во меѓународните парламентарни собрани-
ја и на пратеничките групи на Собранието за соработка 
со други парламенти, 

-  предлагање  членови  на  управни органи и други 
тела во јавните претпријатија, организации и институ-
ции кои ги избира, односно именува Собранието ако со 
Уставот, закон или друг акт не е определено ваков 
предлог да поднесува друг орган, 

- предлагање состав на одбори и други тела на Со-
бранието за организирање и спроведување прослави на 
одделни историски настани од значење за Републиката 
и на други настани чие одбележување е потребно, како 
и за доделување на републички награди, 

- разгледување предлози на прописи за платите и за 
други примања на пратениците и функционерите кои 
ги избира или именува Собранието, како и на пратени-
ците и функционерите на кои им престанала функција-
та и во рамките на законските овластувања донесува 
поблиски прописи за нивно извршување, 

-  донесување акти за кои е овластена од Собранието, 
-  донесување поединечни решенија за платите и за 

други примања на пратениците и функционерите кои  
ги избира или именува Собранието, 

-  донесување акт за одбивање 5% од платата за се-
кој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати 
отсуствувал од седница на Собранието, односно од 
седница на работното тело, а за тоа не го известил пре-
тседателот на Собранието, односно на работното тело, 

-  ја определува висината на надоместокот на тро-
шоците за учество во работата на работните тела од ре-
дот на научните и стручните институции и асоцијации, 

-  определување во согласност со прописите, виси-
ната на дневниците, трошоците за одвоен живот, надо-
местокот за годишен одмор, селидбените и други тро-
шоци, 

- давање исправки на акти што ги донесува и обја-
вува Комисијата во „Службен весник на Република 
Македонија“ и 

- други прашања што се однесуваат на изборите и 
именувањата. 

 
8. Постојана анкетна комисија за заштита  
на слободите и правата на граѓанинот 

 
Комисијата има претседател, осум члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- начелни прашања, предлози и мислења во врска со 

остварувањето на одредбите на Уставот, закони и дру-
ги прописи и акти од значење за остварување и зашти-
тата на слободите и правата на граѓанинот, 

-  укажување на потребата од донесување на закони 
и други прописи и акти заради поцелосна заштита на 
слободите и правата на граѓанинот, 

- следење, разгледување  и анализирање на оствару-
вањето на ратифицираните меѓународни акти кои ја ре-
гулираат заштитата на слободите и правата на граѓани-
нот, 
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- разгледување на дописите на граѓаните и зазема-
ње ставови по истите, 

- соработува со научни и стручни организации од 
областа на заштитата на слободите и правата на граѓа-
нинот, 

- соработување со соодветни странски и меѓународ-
ни тела од областа на заштитата на слободите и права-
та на граѓанинот  и 

- други прашања што се однесуваат на заштитата на 
слободите и правата на граѓанинот. 

Комисијата не може да врши истражни или други 
судски функции. 

Наодите на Комисијата се основа за поведување по-
стапка за утврдување на одговорност на носителите на 
јавните функции. 

 
9. Комисија за надзор над работата на Управата за 
безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата  

за разузнавање 
 
Комисијата има претседател, осум члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- почитување на правата и слободите утврдени со 

Уставот и закони од страна на Управата за безбедност 
и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на 
граѓаните, претпријатијата и други правни лица, 

- законитоста во спроведување на овластувањата на 
Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенци-
јата за разузнавање од аспект на пречекорување на ов-
ластувањата, преземање неовластени постапки, злоупо-
треба и други негативности во работењето, спротивно 
на нивните права утврдени со закон, 

- методите и средствата што ги користат Управата 
за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за 
разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето 
на правата на граѓанинот и други субјекти, 

- материјалната, кадровската и техничката опреме-
ност на Управата за безбедност и контраразузнавање и 
Агенцијата за разузнавање и 

- други прашања што се однесуваат на Управата за 
безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за 
разузнавање. 

 
10. Комисија за надзор над спроведувањето на  
мерките за следење на комуникациите од страна  
на Министерството за внатрешни работи и од  

Министерството за одбрана 
  
Комисијата има претседател, четири члена, заме-

ник-претседател и четири  заменици-членови. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- вршење на надзорот над спроведувањето на мер-

ките за следење на комуникациите од страна на Мини-
стерството за внатрешни работи и на Министерството 
за одбрана, 

- законитоста во спроведување на мерките за следе-
ње на комуникациите од страна на Министерството за 
внатрешни работи и Министерството за одбрана од ас-
пект на нивна усогласеност со Законот за следење на 
комуникациите и 

 - други прашања што се однесуваат на Министерс-
твото за внатрешни работи и Министерството за одбра-
на во врска со мерките за следење на комуникациите. 

Комисијата поднесува годишен извештај до Собра-
нието на Република Македонија во рок од два месеца по 
завршувањето на тековната година, за извршениот над-
зор над законитоста на спроведувањето на мерките за 
следење на комуникациите од страна на Министерство-
то за внатрешни работи и Министерството за одбрана. 

 
11. Комисија за финансирање и буџет 

  
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- системот на финансирање, 
- Буџетот на Републиката, 
- даноците, таксите, придонесите и други јавни да-

вачки на граѓаните и правните лица, 
- царинскиот систем, 
- монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот 

систем, 
- платниот промет и ревизијата, 
- заемите и кредитите, 
- јавните набавки, 
- системот на осигурување, 
- сопственоста и други имотноправни односи, 
- стоковните резерви, 
- игрите на среќа   и 
- други прашања што се однесуваат на финансира-

њето. 
 

12. Комисија за економски прашања 
 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- производство и трговија, 
- минерални суровини и енергетика, 
- туризам, угостителство и занаетчиство, 
- надворешно-трговско работење, 
- странски вложувања, 
- сопственичка трансформација, 
- мерки против монополска положба и монополско 

однесување на пазарот, 
- заштита на потрошувачите, 
- јавни претпријатија, 
- концесии, 
- статистика   и  
- други прашања што се однесуваат на економскиот 

систем. 
 

13. Комисија за земјоделство, шумарство  
и водостопанство 

 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- земјоделското земјиште, пасиштата и други при-

родни богатства и природни сили, 
- арондацијата, комасацијата и мелиорацијата, 
- сточарството, полјоделството, овоштарството и  

лозарството, 
- ловот и риболовот, 
- животинскиот и растителниот свет, 
- ветеринарно здравство и заштита на растенијата, 
- премерот и катастарот на земјиштето, 
- употребата и користењето на водите и одобрува-

њето на режимот на водите, 
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- хидромелиоративните системи и хидрометеороло-
шките работи   и 

- други прашања што се однесуваат на земјоделс-
твото, шумарството и водостопанството. 

 
14. Комисија за транспорт, врски и екологија 
 
Комисијата има претседател, десет члена и  нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воз-

душниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и 
радиосообраќајот, 

- жичарите и ски-лифтовите, 
- системите на телекомуникации и радиодифузниот 

систем, 
- изградбата  на  инвестиционите објекти во областа 

на транспортот и телекомуникациите, 
- просторното и урбанистичкото планирање, 
- уредувањето на градежното земјиште, 
- станбеното и комуналното стопанисување, 
- заштитата  и  унапредувањето  на  животната  сре-

дина, природата, воздухот, земјата и водите од загаду-
вање, 

- обезбедување услови за здрава животна средина, 
- спречување на штетната бучава, 
- заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни 

дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните 
мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енерги-
ја  и 

- други прашања што се однесуваат на транспортот, 
врските, урбанизмот и екологијата. 

 
15. Комисија за образование, наука и спорт 

 
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- системот и организацијата на предучилишното 

воспитување и образование, основното, средното и ви-
сокото образование, 

- правото на настава на јазиците на заедниците во 
областа на воспитувањето и образованието, 

- системот и организацијата на научноистражувач-
ката дејност, 

- создавање, примена и вреднување на пронајдоци-
те, патентите и други инвентивни активности што про-
излегуваат од научното, уметничкото или друг вид ин-
телектуално творештво, 

- информатиката, научниот и технолошкиот развој 
и техничката култура, 

- организација, развој и функционирање на инфор-
мациониот систем во Републиката, 

- образованието на младите, ученичкиот и студент-
скиот стандард, 

- поттикнување на интелектуалното, културното и  
научното творештво на младите, 

- едукација за превентивна заштита на младите од 
болестите на зависност и од СИДА, 

- развој и унапредување на физичката култура, 
- развојот на врвниот спорт   и 
- други прашања што се однесуваат на образование-

то, науката, младите и спортот. 

16. Комисија за култура 
 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- организацијата, развојот и унапредувањето на кул-

турата, 
- заштита на природното и културното наследство 

во Република Македонија, 
- збогатување на историското и уметничкото тво-

рештво, 
- афирмирање и заштита на врвни културни вредно-

сти, 
- афирмација и заштита на авторството и авторско-

то право, 
- донации и спонзорства, 
- дејности за заштита и користење на движно и нед-

вижно културно богатство, 
- издавачка дејност и библиотекарство, 
- споменично одбележување и заштита на спомени-

ците на културата, 
- употреба и заштита на македонскиот јазик, 
- информирање,  културни  и  други дејности заради 

изразување на идентитетот и особеностите на заедни-
ците, 

- определување годишнини на настани и личности 
од посебно значење за државноправниот развој на Ре-
публиката, афирмација на историското и културното 
наследство и негување на општо цивилизациските 
вредности, 

- начинот и формите на одбележување на значајни 
настани и личности,           

- активностите на посебни одбори формирани за од-
делни одбележувања   и 

- други прашања што се однесуваат на културата и 
одбележувањето годишнини на значајни настани и 
личности. 

 
17. Комисија за здравство 

 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- здравствената заштита на населението, 
- здравственото осигурување, 
- заштитата на населението од заразни болести, од 

штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и 
бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето 
и животните производи, 

- заштитата од болестите на зависност и од СИДА, 
-  хигиенскоепидемиолошката состојба, 
- производството, прометот и снабдувањето со ле-

кови, помошните лековити средства и медицинските 
помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и ма-
теријали, отрови и опојни дроги, 

- санитарниот и здравствениот надзор и 
- други прашања што се однесуваат на здравството. 
 

18. Комисија за труд и социјална политика 
 
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- работните односи и за заштитата на работниците 

на работа, 
- правото на штрајк, 
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- вработување и права во случај на невработеност, 
- заштита на жената на работа и заштита на мај-

чинството, 
- платите и животниот стандард, 
- социјалната политика и социјалната сигурност на 

граѓаните, 
- системот, организацијата, развојот и унапредува-

њето на социјалната заштита и заштитата на децата, 
- популационата политика, бракот и семејството, 
- системот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање, 
- боречко-инвалидската заштита и заштитата на во-

ените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за 
идеите на самобитноста на македонскиот народ и него-
вата државност  и 

- други прашања што се однесуваат на трудот и со-
цијалната политика. 

 
19. Комисија за локална самоуправа 

 
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици.  
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за:  
- локалната самоуправа,  
- територијалната организација на локалната самоу-

права во Република Македонија,  
- следењето на развојот и мерките за унапредување 

на локалната самоуправа,  
- следењето на состојбата на територијалната орга-

низација и на стандардите за големината, населението 
и потребите на локалната самоуправа,  

- следењето на системот, политиката, мерките и ин-
струментите за остварување порамномерен регионален 
развој и  

- следење на остварувањето и користењето на 
средствата наменети за рамномерен регионален развој.  

 
20.  Комисија за еднакви можности на жените  

и мажите 
 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата разгледува прашања што се однесуваат за: 
- разгледување на предлозите на закони и други 

прописи што ги донесува Собранието од областа на 
трудот и социјалната политика, образованието и здрав-
ството, семејството и грижата за децата, како и други 
предлози на закони и други прописи од аспект на вклу-
ченоста на родовиот концепт во нив, 

- разгледување на предлог-националниот план за 
акција за еднакви можности на жените и мажите, 

- следење на усвојувањето и примената на основни-
те и посебните мерки за воспоставување на еднакви 
можности на жените и мажите во сите области од јав-
ниот и приватниот сектор преку доставени извештаи од 
Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу 
половите при Министерството за труд и социјална по-
литика, 

- следење на системот на мерки за отстранување на 
нееднаквиот третман на жените и мажите преку доста-
вени извештаи од Одделението за унапредување на 
рамноправноста меѓу половите при Министерството за 
труд и социјална политика, 

- иницира донесување и изменување на закони и 
други прописи од областа на еднаквите можности на 
жените и мажите, 

- поттикнување на соработката меѓу надлежните 
органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите 
можности на жените и мажите, 

- редовно информирање на Собранието за сите праша-
ња сврзани со еднаквите можности на жените и мажите, 

- соработката со соодветните комисии на другите 
земји  и 

- разгледува други прашања што се однесуваат на 
еднаквите можности на жените и мажите. 

 
21. Комисија за деловнички и   

мандатно-имунитетни прашања 
  
Комисијата има претседател, осум члена и нивни  

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- спроведување на Деловникот на Собранието и на 

деловниците на работните тела и дава мислење за раз-
решување на спорни прашања, 

- иницијативи за изменување на Деловникот на  Со-
бранието и деловниците на работните тела, 

- предлагање на донесување, односно изменување и 
дополнување на Деловникот на Собранието, 

- извештаите на Државната изборна комисија за 
пратеници од листата на кандидати кои станале прате-
ници за остатокот од мандатот, 

- основите за престанок и одземање на мандатот на 
пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај, 

- имунитетот на пратениците   и 
- други прашања во врска со Деловникот и мандат-

но-имунитетните права. 
 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за основање на постојани 
работни тела на Собранието на Република Македонија  
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
77/2008, 144/2008 и 147/2008). 

 
Член 4 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

                            
     Бр. 07-2865/1                               Претседател 
6 јули 2011 година              на Собранието на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
2191. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членот 223 став 1 од Деловни-
кот на Собранието на Република Македонија, Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ ДЕЛЕГАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ 
И ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕЃУ-
НАРОДНА СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се уредуваат основањето, составот и 

работата на постојаните делегации на Собранието на 
Република Македонија во меѓународните парламентар-
ни собранија, повремените делегации, пратеничките 
групи за соработка со други парламенти и други обли-
ци за остварување на меѓународната соработка на Со-
бранието на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Собранието). 
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I. Постојани делегации во меѓународните 
парламентарни собранија 

 
Член 2 

Се основаат следниве постојани делегации на Со-
бранието во меѓународните парламентарни собранија 
(во натамошниот текст: делегации): 

- Делегација во Парламентарното собрание  на Со-
ветот на Европа (ПС СЕ), 

- Делегација во Парламентарното собрание  на Ор-
ганизацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС 
ОБСЕ), 

- Делегација во Интерпарламентарната унија (ИПУ), 
- Делегација во Парламентарната димензија на Цен-

тралноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), 
- Делегација во Парламентарното собрание  на Се-

верноатлантската договорна организација, со статус на 
придружна делегација (ПС НАТО) и 

- Делегација во Парламентарното собрание  на Ме-
дитеранот (ПС на Медитеранот). 

Делегациите се основаат заради учество во работа-
та на меѓународни  парламентарни собранија. 

 
Член 3 

Делегацијата во Парламентарното собрание на Сове-
тот на Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца 
члена  и тројца заменици-членови на Делегацијата. 

Акредитивите на членовите и замениците-членови 
на Делегацијата во Парламентарното собрание  на Со-
ветот на Европа ги издава претседателот на Собрание-
то на Република Македонија, најдоцна седум дена пред 
започнувањето на редовното годишно заседание на 
Парламентарното собрание  на Советот на Европа. 

Мандатот содржан во акредитивот од ставот 2 на 
овој член не може да се отповика, освен во случаите 
наведени во актите на Парламентарното собрание  на 
Советот на Европа. 

 
Член 4 

Делегацијата во Парламентарното собрание  на Ор-
ганизацијата за безбедност и соработка во Европа се 
состои од шеф на Делегацијата, двајца членови и трој-
ца заменици членови. 

 
Член 5 

Делегацијата во Интерпарламентарната унија се со-
стои од претседателот на Собранието, кој е шеф на Де-
легацијата и шест члена. 

Делегацијата се состои од пратеници од различен 
пол. 

 
Член 6 

Делегацијата во Парламентарната димензија на 
Централноевропската иницијатива се состои од шеф, 
двајца членови  и тројца заменици-членови. 

 
Член 7 

Делегацијата во Парламентарното собрание  на Се-
верноатлантската договорна организација се состои од 
шеф, двајца членови  и тројца заменици-членови. 

 
Член 8 

Делегацијата во Парламентарното собрание на Ме-
дитеранот се состои од шеф, двајца членови и тројца 
заменици-членови. 

Член 9 
Делегациите определуваат членство, односно учес-

тво на нивните членови во раководните тела, комисии-
те, другите работни тела и облици на дејствување на 
меѓународните  парламентарни собранија. 

 
Член 10 

Во делегациите  за кои, во согласност со оваа одлу-
ка, не се определуваат заменици-членови, во отсуство 
на член на делегацијата, се определува заменик за 
определена активност. 

Заменикот од ставот 1 на овој член го определува 
пратеничката група на којашто и припаѓа членот кој-
што се заменува, за што координаторот на пратеничка-
та група навремено го известува шефот на соодветната 
делегација. 

Во случај на спреченост на шефот на делегацијата  
тој определува член на делегацијата кој ќе ги врши рабо-
тите на шеф на делегацијата за определена активност. 

 
Член 11 

Право на учество во активностите на меѓународни-
те парламентарни собранија по истекот на мандатот на 
Собранието, а до избор на нова делегација, имаат деле-
гациите во меѓународните парламентарни собранија во 
чии акти тоа изречно е утврдено. 

 
Член 12 

Делегациите работат во согласност со актите на Со-
бранието и актите на меѓународните парламентарни 
собранија чиишто се членови. 

 
Член 13 

Во врска со прашањата кои се разгледуваат во ме-
ѓународните парламентарни собранија и други актив-
ности во кои делегациите учествуваат, делегациите со-
работуваат со надлежните работни тела на Собранието, 
како и со надлежните органи на државната управа, со 
стручни и научни организации, здруженија на граѓани 
и други организации и институции. 

Во врска со актите и активностите на меѓународни-
те парламентарни собранија чии членови се, делегаци-
ите можат да покренат разгледување на одредени пра-
шања на седници на работните тела на Собранието и на 
седници на Собранието и во врска со нив да покрену-
ваат иницијативи за донесување закони, декларации, 
резолуции, препораки, одлуки и други акти. 

Делегациите го информираат Собранието и надлеж-
ните органи на државната управа, за донесените акти 
на меѓународните парламентарни собранија и, кога тоа 
е потребно, предлагаат преземање соодветни активно-
сти заради нивно остварување. 

 
Член 14 

Делегациите ги информираат претседателот и пот-
претседателите на Собранието, како и координаторите 
на пратеничките групи за рамковната програма на нив-
ните активности за идната година најдоцна  до 1 декем-
ври во тековната година. 

 
II. Повремени делегации 

 
Член 15 

Заради остварување на соработка со меѓународни 
парламентарни собранија во кои Република Македони-
ја не е член или учествува на други активности од об-
ласта на меѓународната соработка, се основаат повре-
мени делегации на Собранието. 
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Член 16 
Составот на повремените делегации го определува 

претседателот на Собранието со потпретседателите и 
координаторите на пратеничките групи. 

 
Член 17 

За работата на повремените делегации соодветно се 
применуваат членовите 12 и 13 на оваа одлука. 

 
III. Пратенички групи за соработка со други  

парламенти 
 

Член 18 
Заради остварување на билатерална парламентарна 

соработка се основаат пратенички групи за соработка 
со парламенти на други држави (во натамошниот 
текст: пратенички групи). 

При основањето на пратеничките групи се поаѓа од 
изразените заемни интереси за остварување и развој на 
соработка меѓу парламентите. 

Пратенички групи можат да се основаат за сорабо-
тка со парламенти на една или на повеќе држави. 

 
Член 19 

Пратеничките групи имаат претседател и најмногу 
осум члена. 

 
Член 20 

Пратеничките групи дејствуваат преку остварување 
средби со пратеничките групи, односно делегации на 
соодветните парламенти, размена на мислења, заемна 
соработка во активностите во меѓународните парла-
ментарни собранија  и други начини на дејствување. 

Пратеничките групи го следат и поттикнуваат раз-
војот на севкупните односи меѓу Република Македони-
ја и соодветната држава и остваруваат средби со прет-
ставниците на соодветните држави во Република Маке-
донија. 

 
Член 21 

Пратеничките групи, по потреба, соработуваат со по-
стојаните делегации на Собранието во меѓународните 
парламентарни собранија, со надлежните работни тела 
на Собранието, како и со надлежните органи на држав-
ната управа, со стручни и научни организации, здруже-
нија на граѓани и други организации и институции. 

 
IV. Други облици на остварување на меѓународната 

соработка 
 

Член 22 
Заради учество во Парламентарното собрание на 

Франкофонијата, пратениците кои говорат француски ја-
зик и ќе се изјаснат за членство во Секцијата, основаат 
секција на Собранието во Парламентарното собрание на 
Франкофонијата (во натамошниот текст: секција). 

Секцијата донесува правила со кои се уредува рабо-
тата на Секцијата, нејзините тела и на делегацијата во 
Парламентарното собрание на Франкофонијата. 

 
Член 23 

Конститутивната седница на Секцијата ја свикува 
претседателот на Собранието. 

Член 24 
За работата на делегацијата на Секцијата во Парла-

ментарното собрание на Франкофонијата соодветно се 
применуваат членовите 12, 13 и 14 на оваа одлука. 

 
V. Заеднички одредби 

 
Член 25 

Во составот на постојаните делегации во меѓуна-
родните парламентарни собранија и на пратеничките 
групи за соработка со други парламенти се обезбедува 
соодветна застапеност на пратениците од пратеничките 
групи и независните пратеници, како и соодветна за-
стапеност на пратениците од различен пол. 

Во постојаните делегации во меѓународните парла-
ментарни собранија се избираат пратеници кои знаат 
еден од службените јазици на соодветните парламен-
тарни собранија. 

 
Член 26 

При определувањето на составот на повремените 
делегации се води сметка за карактерот на организаци-
јата, односно активноста во која учествува делегација-
та, како и во најголема можна мера, за соодветната за-
стапеност на пратениците од пратеничките групи, неза-
висните пратеници, како и застапеноста на пратеници 
од различен пол. 

 
Член 27 

Заради остварување на нивните активности, делега-
циите, пратеничките групи другите облици на меѓуна-
родна соработка можат да бараат информации и други 
материјали од надлежните органи на државната управа. 

 
Член 28 

Делегациите, пратеничките групи и другите облици 
на меѓународна соработка го информираат Собранието 
за нивните активности и поднесуваат извештај до пре-
тседателот на Собранието. 

 
Член 29 

Делегациите, пратеничките групи и другите облици 
на меѓународна соработка ги информираат средствата 
за јавно информирање за нивните активности. 

 
Член 30 

Делегациите, пратеничките групи и другите облици 
на меѓународна соработка по потреба одржуваат соста-
ноци. 

 
Член 31 

Стручните работи за делегациите, пратеничките 
групи и другите облици на меѓународна соработка ги 
вршат секретарите на делегациите од редот на вработе-
ните во Службата на Собранието, а по потреба се фор-
мираат и секретаријати. 

Во врска со активностите на делегациите, прате-
ничките групи и другите облици на меѓународна сора-
ботка секретарите, односно секретаријатите од ставот 1 
на овој член, соработуваат со секретаријатите на меѓу-
народните парламентарни собранија, соодветните 
служби на други парламенти и на други меѓународни 
организации и институции. 
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VI. Преодни и завршни одредби 
 

Член 32 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за основање делегации, прате-
нички групи и други облици на остварување на меѓуна-
родната соработка на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
85/2002, 97/2006, 117/2006,  77/2008 и 85/2009). 

 
Член 33 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
        Бр. 2866/1                                 Претседател 
6 јули 2011 година              на Собранието на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
2192. 

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 12 и став 2 
од Уставот на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 6 јули 
2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ  
НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за основање Национален совет за 
евроинтеграции („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 140/2007), во членот 3  ставот 1 се замену-
ва со два нови става 1 и 2, кои гласат: 

„Советот има претседател, потпретседател, 15 чле-
на и девет заменици-членови, и тоа: девет члена од ре-
дот на пратениците во Собранието, кои имаат свои за-
меници и шест члена од институциите наведени во ста-
вот 3 на овој член. 

Членови и заменици-членови на Советот од редот 
на пратениците се: три члена и три заменици-членови 
од редот на пратениците кои се во позиција, три члена 
и три заменици-членови од редот на пратениците кои 
се во опозиција. Членови по функција се претседателот 
на Комисијата за европски прашања, претседателот на 
Комисијата за надворешна политика и копретседателот 
на Мешовитиот парламентарен комитет ЕУ - Републи-
ка Македонија, а заменици-членови по функција се за-
меник-претседателот на Комисијата за европски пра-
шања, заменик- претседателот на Комисијата за надво-
решна политика и еден од потпретседателите на Мешо-
витиот парламентарен комитет ЕУ - Република Маке-
донија.“ 

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2867/1                               Претседател 
6 јули 2011 година              на Собранието на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2193. 

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5.7.2011 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУ-
ВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА 
ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВ-
НИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

(ПАКЕТ 1) 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње концесија за вршење на работите на изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-
кедонија (Пакет 1) бр.19-5661/1 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10, 66/10, 94/10, 137/10 
и 49/11) во член 6 ставот 2 се менува и гласи: „Рокот за 
спроведување на постапката ќе изнесува најмногу 775 
дена од денот на објавувањето на јавниот повик за до-
ставување барања за учество во постапката во „Служ-
бен весник на Република Македонија“, при што:“, а 
алинејата 3 се менува и гласи: 

- рокот за доставување понуди во втората фаза на 
постапката е 260 дена од денот на испраќање на покани 
за доставување на понуди. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-3592/1                    Заменик на претседателот 
5 јули 2011 година                 на Владата на Република 

  Скопје                                       Македонија, 
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2194. 

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5.7.2011 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУ-
ВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА 
ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВ-
НИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(ПАКЕТ 2) 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње концесија за вршење на работите на изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-



6 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 91 - Стр. 11 

кедонија  (Пакет 2) бр.19-5661/2 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10, 66/10, 94/10, 137/10 
и 49/11) во член 6 ставот 2 се менува и гласи: „Рокот за 
спроведување на постапката ќе изнесува најмногу 775 
дена од денот на објавувањето на јавниот повик за до-
ставување барања за учество во постапката во „Служ-
бен весник на Република Македонија“, при што:“, а 
алинејата 3 се менува и гласи: 

- рокот за доставување понуди во втората фаза на 
постапката е 260 дена од денот на испраќање на покани 
за доставување на понуди. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-3592/2                     Заменик на претседателот 
5 јули 2011 година                 на Владата на Република 

  Скопје                                       Македонија, 
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2195. 
Врз основа на член 36 став (4) од Законот за ква-

литетот на земјоделските производи („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.140/10 и 53/11), ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТ НА 
ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК НАМЕНЕТИ ЗА ПРЕРАБОТ-
КА  И СПЕЦИФИЧНИ ПАЗАРНИ СТАНДАРДИ ЗА 
КВАЛИТЕТ НА СВЕЖО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК   

НАМЕНЕТИ ЗА КОНСУМАЦИЈА(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

стандарди за квалитет на овошје и зеленчук кои се на-
менети за преработка  и специфичните пазарни стан-
дарди за квалитет на свежо овошје и зеленчук намене-
ти за консумација. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник, го 
имаат следното значење: 

1. Сопственик на стандардите е секое физичко или 
правно лице кое физички ги произведува соодветните 
производи. 

2. Комерцијален тип на производ е специфичен тип 
на плодови од овошје или зеленчук, вклучувајќи ги и 
останатите делови наменети за исхрана. 

3.  Договор на далечина е договор склучен помеѓу 
трговци и потрошувачи во рамките на организирана 
продажба на производи или организирано извршување 
на услуги од страна на трговецот кој во време на склу-
чување на договорот користи електронска или друг вид 
комуникација. 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
комисијата ( ЕЗ) 1580/2007 од  21 декември 2007 со која се 
утврдуваат правилата за спроведување на Регулативите (ЕЗ) 
бр.2200/1996, (ЕЗ) бр.2201/1996 и (ЕЗ) бр.1182/2007 на советот во 
секторот за овошје и зеленчук, CELEX бр.32007R1580 

4. Производно подрачје е територијално подрачје 
на Република Македонија. 

5. UN/ECE стандард, е меѓународен стандард кој е 
одобрен од страна на Економската комисија на Обеди-
нетите Нации за Европа (во понатамошниот текст: 
UN/ECE) и 

6. Контрола на усогласеност на квалитетот на 
овошјето и зеленчукот со пазарните стандарди е про-
верка на усогласеност на овошјето и зеленчукот со 
пропишаните пазарни стандарди која се извршува на 
барање на операторот заради издавање потврда за 
усогласеност со пазарните стандарди за овошје и зе-
ленчук (во понатамошниот текст: потврда за усогла-
сеност). 

 
Член 3 

Kога сопственикот на стандардите е во можност 
да докаже дека производот е во согласност со стан-
дардите донесени од страна на Економската комисија 
на Обединетите Нации за Европа (UN/ECЕ), се смета 
дека тој производ е во согласност со општиот пазарен 
стандард. 

Сопственикот на стандардите може да нуди за про-
дажба, изложува, испорачува или става во промет 
овошје и зеленчук, само ако  производот е усогласен со 
пазарните стандарди утврдени со овој правилник и е 
одговорен за исполнување на овие стандарди. 

 
Член 4 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на 
следните видови овошје и зеленчук: 

(а) некултивирани печурки CN код 0709 59, 
(б) копар со CN код 0709 90 40, 
(в) горчлив бадем со CN код 0802 11 10, 
(г) лупени бадеми со CN код 0802 12, 
(д) лупени лешници со CN код 0802 22, 
(ѓ) лупени ореви со CN код 0802 32, 
(е) борови семки со CN код 0802 90 50, и  
(ж) шафран со CN  код  0910 20. 
 

Член 5 
Специфичните пазарни стандарди за квалитет на 

свежо овошје и зеленчук се дадени во Прилог 1, кој е 
составен дел на овој правилник. 

Минималните стандарди за квалитет на овошје и зе-
ленчук наменети за преработка се дадени во Прилог 2, 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Овој правилник ке престане да важи  по приста-
пувањето на Република Македонија во Европската 
Унија. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“,  а  Прилогот 2 на овој правил-
ник, ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2014 
година. 

 
Бр. 11-4680/2 

22 јуни 2011 година                              Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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6 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 91 - Стр. 53 
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6 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 91 - Стр. 59 
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6 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 91 - Стр. 61 
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6 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 91 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 91 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 јули 2011 
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6 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 91 - Стр. 91 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
 
Врз основа на член 93-а став 6 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11), министерот 
за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ДОЗВОЛА ЗА 
ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗАРАДИ НЕИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ, ОДНОСНО 
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 
РЕШЕНИЕ ЗА ДОЗВОЛА ЗА ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за донесување решение за дозвола 
за почнување со работа на здравствена установа и формата и содржината на барањето за донесување решение 
заради неиздадено решение, односно заради недонесување решение за одбивање на барањето за издавање ре-
шение за дозвола за почнување со работа на здравствена установа во рокот утврден во членот 93-а став 4 од 
Законот за здравствената заштита. 

 
Член 2 

Барањето за донесување решение за дозвола за почнување со работа на здравствена установа се поднесува 
на образец „Барање за донесување решение за дозвола за почнување со работа на здравствена установа“ на 
хартија во бела боја со формат А4, даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи:  
- назив на органот до кој се поднесува барањето, односно Министерство за здравство; 
- податоци за подносителот на барањето - основач на здравствената установа, односно име и презиме, 

адреса, ЕМБГ и телефон за контакт за физичко лице или назив, седиште, ЕМБС и телефон за контакт за 
правно лице; 

- наслов на барањето; 
- краток опис на содржината на барањето; 
- место и датум на поднесување на барањето; 
- потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 3 

Барањето за донесување решение заради неиздадено решение, односно заради недонесување решение за 
одбивање на барањето за издавање решение за дозвола за почнување со работа на здравствена установа во ро-
кот утврден во членот 93-а став 4 од Законот за здравствената заштита се поднесува на образец „Барање за до-
несување решение заради неиздавање дозвола за почнување со работа на здравствена установа“ на хартија во 
бела боја со формат А4, даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи:  
- назив на субјектот до кој се поднесува барањето, односно „до Писарницата на министерот за здравство“; 
- податоци за подносителот на барањето - основач на здравствената установа, односно име и презиме, 

адреса, ЕМБГ и телефон за контакт за физичко лице или назив, седиште, ЕМБС и телефон за контакт за 
правно лице; 

- наслов на барањето; 
- краток опис на содржината на барањето; 
- место и датум на поднесување на барањето; 
- потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 10-6619/1  

20 јуни 2011 година                                                Министер, 
   Скопје                                                   д-р Бујар Османи, с.р. 

 
2196. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2197. 
Врз основа на член 241-а став 2 и 10 од Законот за 

социјалната заштита (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА  СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И СОДРЖИНАТА 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 

СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 
   

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вањето на едукација, како и содржината и начинот на 
водење на евиденција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

Kога при вршењето на инспекцискиот надзор, инс-
пекторот односно друг овластен државен службеник во 
Министерството за труд и социјална политика, овла-
стен за спроведување на инспекциски надзор (во ната-
мошниот текст: овластениот државен службеник) на 
записник ќе утврди дека е сторена неправилност, на  
стручниот работник и субјектот на надзорот му доста-
вува   покана  за едукација. 

Поканата од став 1 на овој член се доставува со 
препорачана поштенска пратка за што се обезбедува 
повратница за извршената достава. 

Поканата од став 1 на овој член  е дадена во прилог 
број 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Поканата за едукација од член 2 на овој правилник 
е во бела боја со А4 формат. 

Поканата за едукација содржи: 
- грб на Република Македонија, назив на органот и 

назив на организационата единица надлежна за спрове-
дување инспекциски надзор во социјалната заштита 
којa ја спроведува едукацијата; 

- назив на поканата, број и дата; 
- име и презиме на стручниот работник кој се пови-

кува на едукација, ЕМБГ, место на живеење, работно 
место на кое е распореден во субјектот на надзорот; 

- назив и седиште на  субјектот на надзорот;  
- име и презиме на одговорното лице во субјектот 

на надзорот кое се повикува на едукација, ЕМБГ, место 
на живеење и функција што ја врши во субјектот на 
надзорот; 

- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-
јата; 

- кратко означување на предметот на едукацијата, 
односно утврдената неправилност во примената на 
одредбата од прописот; 

- име и презиме и потпис на инспекторот, односно 
на овластениот државен службеник; 

- напомена дека доколку стручниот работник или  
субјектот на надзорот не се јави на закажаната едука-
ција ќе се смета дека истата е спроведена; и 

- место за печат  и потпис. 
 

Член 4 
Едукацијата ја организира и спроведува инспекто-

рот, односно овластениот државен службеник.  

Доколку инспекторот, односно овластениот држа-
вен службеник од оправдани причини не е во можност 
да ја спроведе едукацијата, министерот ќе определи 
друг инспектор, односно друг овластен државен служ-
беник за спроведување на едукацијата.  

Едукацијата се спроведува во просториите на Ми-
нистерството за труд и социјална политика.   

По исклучок од став 3 на овој член едукацијата мо-
же да се врши во просториите на субјектот на надзорот 
во кој при вршење на инспекцискиот надзор е утврдена 
неправилност.  

    
Член 5 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за еден или за 
повеќе стручни работници кои непосредно ги вршат 
работите и субјекти на надзорот. 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

-  назив на органот кој ја спроведува едукацијата;  
-  име и презиме на стручниот работник коj ја сто-

рил неправилноста, ЕМБГ, место на живеење;  
-  назив и седиште  за субјектот на надзорот; 
-  име и презиме на одговорното лице во субјектот 

на надзорот, ЕМБГ, место на живеење и функцијата 
што ја врши во субјектот на надзорот;  

- време, дата и место каде се спроведува едукација-
та; 

- име и презиме на инспекторот, односно на овла-
стениот државен службеник;  

- укажување на одредбата на чија  примена е утвр-
дена неправилноста за која се спроведува едукацијата и 
на мерките кои следат доколку не се отстрани непра-
вилноста во определениот рок. 

Записникот од став 2 на овој член го потпишува  
стручниот работник, одговорното лице во субјектот на 
надзорот и  инспекторот, односно овластениот државен 
службеник.  

Примерок од записникот  од став 2 на овој член се 
врачува на стручниот работник, oдносно на одговорно-
то лице во субјектот на надзорот. 

 
Член 6 

Инспекторот, односно овластениот државен служ-
беник води евиденција за спроведената едукација. 

Евиденцијата за спроведената едукација и за струч-
ниот работник и одговорното лице во субјектот на над-
зорот кои се едуцирани се води рачно и во електронска 
форма, која е дадена во прилог број 2 кој е составен 
дел на овој правилник и содржи: 

- реден број;  
- број и дата на поканата за едукација; 
- дата и место на едукацијата; 
- предмет на едукацијата; 
- име и презиме на стручниот работник кој се еду-

цира; 
- име и презиме на одговорното лице на субјектот 

на надзорот кое се едуцира; 
- име и презиме на инспекторот, односно овласте-

ниот државен службеник кој ја извршил едукацијата; и  
- забелешка. 
 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 16-3415/5 

30 јуни 2011 година                               Министер, 
   Скопје                                      Џељал Бајрами, с.р.  
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2198. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
20 став 1 од Законот за заштита на потрошувачите при 
договори за потрошувачки кредити („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 51/2011), Советот на На-
родната банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа одлука се пропишува начинот на пресме-

тување годишна стапка на вкупните трошоци (во пона-
тамошниот текст: СВТ) на одобрените потрошувачки 
кредити од страна на кредитор.  

Целта на методологијата за пресметување СВТ е да 
обезбеди единствен начин на пресметување на вкупни-
те трошоци на кредитот и споредување на стапките на 
вкупните трошоци при изборот на најповолни услови 
за користење потрошувачки кредит. 

Изразите коишто се користат во оваа одлука го 
имаат значењето определено во Законот за заштита на 
потрошувачите при потрошувачки кредити. За сЀ што 
не е определено со ова одлука, ќе се применуваат од-
редбите на Законот за заштита на потрошувачите при 
потрошувачки кредити. 

2. СВТ е дисконтна стапка изразена на годишно ниво 
како однос на вкупните трошоци на кредитот и вкупни-
от износ на кредитот, со која дисконтираните парични 
текови по одобрениот кредит (одливи) се изедначуваат 
со дисконтираните парични текови (приливи) врз основа 
на вкупниот износ што го плаќа потрошувачот.  

3. Вкупните трошоци на кредитот, во оваа одлука, 
се сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, дано-
ци и кои било други надоместоци во врска со догово-
рот за потрошувачки кредит коишто потрошувачот 
треба да ги плати при одобрувањето и редовната отпла-
та на кредитот и коишто му се познати на кредиторот, 
освен нотарските трошоци. Трошоците за дополнител-
ни услуги поврзани со договорот за потрошувачки кре-
дит, вклучувајќи ги и трошоците поврзани со уплатите 
на средства и премиите за осигурување на кредитот, 
исто така влегуваат во вкупните трошоци на кредитот, 
доколку користењето дополнителни услуги е задолжи-
телно за одобрување на кредитот или за негово одобру-
вање под назначените услови.  

4. Паричните текови врз основа на потрошувачки 
кредит ги претставуваат сите уплати во корист на кре-
диторот (приливи за кредиторот) и сите исплати во ко-
рист на потрошувачот (одливи за кредиторот), врз ос-
нова на договорот за потрошувачки кредит, коишто 
треба да настанат на одреден датум. Паричниот тек ги 
вклучува сите трансфери на парични средства помеѓу 
кредиторот и потрошувачот, како и паричните транс-
фери со трети лица, доколку тие трансфери се директ-
но поврзани со одобрувањето на кредитот, односно до-
колку се дел од условите за одобрување, користење 
или отплата на кредитот (на пример, исплата на глав-
ница, наплата на провизија за одобрување кредит, на-
домест за сервисирање кредитна партија, отплати, на-
домест за водење сметка преку која се евидентираат 
уплатите и исплатите во врска со кредитот, други тро-
шоци поврзани со уплатите на средства, плаќања врз 
основа на дополнителни услуги, и сл.).  

Под парични трансфери со трети лица, во оваа од-
лука, се подразбираат сите парични текови од и кон 
трети лица направени за сметка на потрошувачот (уп-
лата на ратата од трето лице за сметка на потрошува-
чот, пренос на средствата од кредитот на трето лице за 
сметка на потрошувачот и сл.) 

5. Кога банка, односно штедилница - кредитор одо-
брува потрошувачки кредит обезбеден со паричен де-
позит, при пресметување на СВТ, банката, односно 
штедилницата е должна да го вклучи во пресметката и 
влијанието на дисконтираните парични приливи и од-
ливи врз основа на тој депозит.  

6. При дисконтирањето на паричните текови се 
применува вистинскиот (календарскиот) број на дено-
ви во месецот и 365/366 дена во годината.  

СВТ се искажува со две децимали, со заокружува-
ње на втората децимала. 

 
II. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ СВТ 
 
7. Методологијата за пресметување СВТ опфаќа: 
- изработка на Преглед на паричните текови; 
- начин на пресметка на СВТ и 
- соопштување пред договорни информации. 
8. СВТ се пресметува врз основа на условите на 

кредитирање коишто постојат при склучувањето на до-
говорот за потрошувачки кредит.  

 
III. ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА  
ПОТРЕБИТЕ НА ПРЕСМЕТКА НА СВТ 

 
9. При засновањето на кредитниот однос, кредиторот 

е должен да изработи Преглед на паричните текови со јас-
но искажана СВТ и да му го достави на потрошувачот. 
Прегледот на паричните текови (образец 1) претставува 
составен дел на кредитното досие на потрошувачот.  

Образецот 1 е составен дел на оваа одлука.  
10. Кредиторот е должен да обезбеди документ дека 

на потрошувачот му е доставен Преглед на паричните те-
кови и дека е запознаен со условите од договорот за по-
трошувачки кредит, вклучувајќи ја и СВТ. Овој документ 
е составен дел на кредитното досие на потрошувачот. 

11. Прегледот на паричните текови се изработува 
врз основа на номиналната каматна стапка (основната 
каматна стапка без другите трошоци на потрошувачки-
от кредит) и под претпоставка за редовно извршување 
на сите трансакции (парични текови), предвидени со 
договорот за потрошувачки кредит.  

Кредиторот е должен, во Прегледот на паричните те-
кови, да ја наведе номиналната (основната) каматна стап-
ка, со забелешка дали е фиксна или променлива. Доколку 
во договорот за потрошувачки кредит е определен перио-
дот во кој каматната стапка ќе биде фиксна и периодот во 
кој таа ќе биде променлива, тие периоди задолжително се 
наведуваат во Прегледот на паричните текови. 

12. Девизните потрошувачки кредити (кредитите 
одобрени во девизи), во Прегледот на паричните теко-
ви, се искажуваат во валутата во која се склучува дого-
ворот за потрошувачки кредит. 

Потрошувачките кредити со девизна клаузула се иска-
жуваат во денари во Прегледот на паричните текови, со 
примена на девизниот курс којшто важи на денот на склу-
чувањето на договорот за потрошувачки кредит, односно 
на денот на изготвувањето на Прегледот на паричните те-
кови (Прегледот на паричните текови за потребите на 
пресметката на СВТ се изготвува на денот на склучување-
то на договорот). Применетиот девизен курс задолжител-
но се наведува во Прегледот на паричните текови. 

Доколку кредиторот, согласно со договорот, користи 
повеќе курсеви при одобрувањето и наплатата (куповен 
или продажен курс на банка, среден курс на НБРМ итн.), 
во Прегледот на паричните текови треба да се искажат 
сите користени курсеви коишто важат на денот на изра-
ботката на Прегледот на паричните текови, со забелешка 
за што се користел секој од тие курсеви.  

По исклучок од ставот 2 на оваа точка, потрошувач-
ките кредити во денари со девизна клаузула можат да 
се искажуваат во девизи, доколку при исплатата и нап-
латата на кредитот се користи ист вид девизен курс (на 
пример, средниот курс на Народната банка).  
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За пресметката на СВТ на кредитите во девизи, кај 
кои провизиите и надоместоците се пресметуваат и се 
наплаќаат во денари, кредиторот треба да изврши нив-
но претворање во девизи со примена на средниот курс 
на Народната банка, којшто важи на денот на израбо-
тката на Прегледот на паричните текови. 

13. Покрај она што е предвидено во оваа глава и во 
главата IV од оваа одлука, Прегледот на паричните теко-
ви треба да ги содржи и трошоците од точка 17 потточка 
ж, став 2 од оваа одлука, како и називот и адресата на 
кредиторот, висината на СВТ и датумот на кој е пресме-
тана и потпис на одговорното лице во кредиторот.  

 
IV. НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА НА СВТ 

 
14. СВТ се пресметува врз основа на Прегледот на 

паричните текови од точката 9 од оваа одлука, којшто 
се пополнува со примена на следниве правила:  

a) Во колоната бр. 1 „Реден број“, се внесува редни-
от број на датумот на кој треба да се случи одреден па-
ричен тек. Редниот број 0 (нула) го означува датумот 
на кој се извршува првиот паричен тек (наплата на про-
визија, одобрен кредит или сл.). Последниот реден број 
се однесува на датумот на кој треба да се изврши пос-
ледниот паричен тек;  

б) Во колоната бр. 2 „Датум на паричен тек“, се 
внесува датумот на кој треба да се изврши одреден па-
ричен тек. Заради правилна пресметка на СВТ, кај кре-
дитите коишто ќе се повлекуваат во транши, кредито-
рот треба да побара од потрошувачот да ги наведе пла-
нираните датуми на повлекување на траншите; 

в) Во колоната бр. 3 „Исплата на кредит“, се внесу-
ва износот на кредитот, односно делот на кредитот 
(траншата) којшто треба да го исплати кредиторот, на 
датумот наведен во колоната бр. 2;  

г) Во колоната бр. 4 „Други исплати“, се внесуваат 
сите други можни исплати коишто кредиторот треба да 
ги изврши врз основа на договорот за потрошувачки 
кредит, освен исплатите врз основа на паричниот депо-
зит којшто служи како обезбедување на кредитот - до-
колку кредиторот е банка или штедилница; 

д) Во колоната бр. 5 „Рата“, се внесува износот на 
ратите (ануитетите) коишто потрошувачот е должен да 
ги уплати на соодветните датуми на достасување. Во 
Прегледот на паричните текови задолжително треба да 
се наведе од кои елементи се состои ратата; 

ѓ) Во колоната бр. 6 „Отплата“, се внесува износот 
на главницата којашто е дел од соодветната рата; 

е) Во колоната бр. 7 „Камата“, се внесува износот 
на каматата којашто е дел од соодветната рата, како и 
износот на интеркаларната камата;  

ж) Во колоната бр. 8 „Други надоместоци“, се вне-
суваат сите други надоместоци, односно уплати кои-
што потрошувачот треба да ги изврши врз основа на 
договорот за потрошувачки кредит. Како други уплати 
се сметаат сите уплати коишто се директно поврзани 
со условите за користење на потрошувачкиот кредит, 
вклучувајќи ги и задолжителните дополнителни услу-
ги, а коишто паѓаат на товар на потрошувачот и кои-
што влегуваат во пресметката на СВТ, како што се: 

- провизијата за обработка на барањето за кредит; 
- провизијата за одобрување на кредитот; 
- провизијата за администрирање на кредитот (во-

дење, испраќање извод и слично); 
- провизијата за чување на инструментот за обезбе-

дување (залог); 
- провизии и надоместоци поврзани со користењето 

задолжителни дополнителни услуги поврзани со по-
трошувачкиот кредит; 

- останати трошоци, провизии и надоместоци кои-
што се задолжителни и директно поврзани со одобру-
вањето на кредитот. 

Во пресметката на СВТ не се вклучуваат:  
- трошоците поврзани со неисполнување или нена-

времено исполнување на обврските од договорот за по-
трошувачки кредит; 

- трошоците, освен куповната цена, што ги плаќа 
потрошувачот при купувањето на стоката или користе-
њето на услугата, без оглед на тоа дали плаќањето се 
врши во готовина или на кредит; 

- трошоците за осигурување или гарантирање на 
кредитот коишто не претставуваат задолжителни до-
полнителни услуги (од нив не зависи одобрувањето на 
потрошувачкиот кредит); 

- нотарски услуги; 
- останати трошоци, коишто не се директно поврза-

ни и со кои не е условено одобрувањето на кредитот.  
Трошоците од ставот 2 од оваа потточка се јасно и 

одделно прикажани во договорот за потрошувачки кре-
дит или во друг договор склучен со потрошувачот. 

з) Во колоната бр. 9 „Состојба на кредитот“, се вне-
сува остатокот од кредитот што треба да го врати по-
трошувачот, којшто се добива кога состојбата на кре-
дитот од претходниот датум (претходен ред од колона-
та бр. 9) ќе се намали за износот на отплатениот дел од 
главницата (колона бр. 6) на конкретниот датум и ќе се 
зголеми за износот на исплатениот кредит (колона бр. 
3) на конкретниот датум;  

Сите износи во колоните од број 3 до број 9 се на-
ведуваат со позитивен предзнак, без разлика дали ста-
нува збор за паричен прилив или одлив. 

ѕ) Во колоната бр. 10 „Паричен тек врз основа на 
обезбедувањето (депозит)“, се внесуваат паричните те-
кови врз основа на паричниот депозит вложен од стра-
на на потрошувачот, којшто се користи како обезбеду-
вање на потрошувачкиот кредит одобрен од банка или 
штедилница: уплата и исплата на депозитот, камата на 
депозитот, можни трошоци поврзани со паричниот де-
позит и слично. Приливите се внесуваат со позитивен 
предзнак, а одливите со негативен предзнак; 

и) Во колоната бр. 11 „Опис“, се внесува краток 
опис на паричниот тек на конкретниот датум; 

ј) Колоната бр. 12 „Нето паричен тек“, претставува 
разлика помеѓу збирот од паричните приливи врз осно-
ва на вратена главница (колона бр. 6), наплатена кама-
та (колона бр. 7) и други уплати (колона бр. 8) и збирот 
од паричните одливи врз основа на исплатен кредит 
(колона бр. 3) и други исплати (колона бр. 4). Нето па-
ричниот тек може да биде со позитивен или негативен 
предзнак, при што позитивниот предзнак претставува 
нето-прилив на средства за кредиторот, додека нега-
тивниот предзнак означува нето-одлив на средства од 
кредиторот на конкретниот датум;  

к) Во колоната бр. 13 „Дисконтиран нето паричен 
тек“, се внесува износот на дисконтираниот нето пари-
чен тек од колоната бр. 12. Дисконтирањето се врши со 
користење на СВТ, којашто се пресметува согласно со 
следнава формула: 

t
d

 k 100
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−

⎟
⎠
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⎜
⎝
⎛ +   , каде што 

НПТК - нето паричен тек за датумот к (колона бр. 12); 
СВТ  - стапка на вкупните трошоци, со која се врши 

дисконтирање на нето паричните текови, при што зби-
рот на дисконтираните парични текови се изедначува со 
нула. СВТ се смета тогаш кога останатите елементи од 
формулата се познати, од договорот или на друг начин; 

t
d - претставува број на денови од датумот 0 до да-

тумот к, изразен во години. 
 
СВТ претставува апроксимативно решение на след-

нава формула: 
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t
d  се добива како збир од следниве три компоненти: 
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- бројот на денови од нултиот датум до 31.12. во 
нултата година во однос на вкупниот број денови во 
годината на која ѐ припаѓа нултиот датум; 

- бројот на години од годината на нултиот датум до 
годината во која се наоѓа паричниот тек којшто се ди-
сконтира (к), при што не се земаат предвид овие две го-
дини; 

- бројот на денови од 31.12. во претходната година 
(к - 1) до датумот на паричниот тек дат(к), во однос на 
бројот на денови во годината во која се наоѓа парични-
от тек којшто се дисконтира (к), односно 
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при што,  
 

01gggg(0)01.12gggg(0)31.1t 0 −+=  - број на де-
нови во нултата година (365/366); 

01gggg(k)01.12gggg(k)31.1t k −+=  - број на де-
нови во годината во која се наоѓа паричниот тек 
(365/366);  

  
дат(0) е датумот на нултиот датум,   
дат(к) е датумот на паричниот тек што се дисконтира. 
 
Кај потрошувачките кредити коишто се обезбедени 

со паричен депозит (кредити одобрени исклучиво од 
банки и штедилници), пресметаната СВТ дополнител-
но се прилагодува за дисконтираните приливи и одли-
ви врз основа на тој депозит, преку следнава формула: 

 

VDTOVDIK
VDIKSVT denaSVTprilago

−
×=   

 
при што, 
ВДИК е вкупниот износ на дисконтираната исплата 

на кредитот, пресметан согласно со потточката л) од 
оваа точка; додека  

 
ВДТО е вкупниот износ на дисконтираниот пари-

чен тек на обезбедувањето пресметан согласно со пот-
точката м) од оваа точка. 

 
л) Во колоната бр. 14 „Дисконтирана исплата на 

кредитот“, се внесува дисконтираниот износ на испла-
тениот потрошувачки кредит за датумот к. Дисконти-
рањето се врши со користење на утврдената СВТ со 
помош на следнава формула: 

 

( )
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

−
t
d

kk 100
SVT1IKDIK

 , каде што 

 
ДИКК - дисконтирана исплата на кредитот за дату-

мот к ; 
ИКК - исплата на кредитот за датумот к (колона бр. 3). 
 
Вкупниот износ на дисконтираната исплата на кре-

дитот (ВДИК) се добива како збир од сите поединечни 
дисконтирани исплати на кредитот (редот „Вкупно“ за 
колоната бр. 14) 

 
∑=

k
KDIKVDIK  

 
м) Во колоната бр. 15 „Дисконтиран паричен тек на 

обезбедувањето“, се внесува дисконтираниот износ на 
паричниот тек врз основа на обезбедувањето (парични-
от депозит вложен од потрошувачот одобрен исклучи-
во од банка или штедилница). Дисконтирањето се вр-
ши со користење на утврдената СВТ со помош на след-
нава формула: 

( )
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

−
t
d

kk 100
SVT1TODTO

 , каде што 

 
ДТОК - дисконтиран тек на обезбедувањето на дату-

мот к; 
ТОК - паричен тек на обезбедувањето (паричниот 

депозит) за датумот к (колона бр. 10). 
 
Вкупниот износ на дисконтираниот паричен тек на 

обезбедувањето (ВДТО) претставува збир на сите ди-
сконтирани текови на обезбедувањето (редот „Вкупно“ 
за колоната бр. 15) 

 
∑=

k
KDTOVDTO  

 
15. СВТ, СВТ прилагодена и помошните колони 

број 12, 13, 14 и 15 се задолжителен елемент на Прег-
ледот на паричните текови. 

По исклучок, помошните колони број 12, 13, 14 и 
15 не треба да бидат содржани во Прегледот на парич-
ните текови што се доставува до потрошувачот. 

Кај рамковните потрошувачки кредити, кај кои за 
секое повлекување средства се склучува посебен дого-
вор за кредит со кој се договараат условите на креди-
тот, кредиторот изработува поединечен Преглед на па-
ричните текови со искажување на СВТ. 

Доколку потрошувачкиот кредит се одобрува во по-
веќе транши, провизиите за склучување на договорот 
за кредит или другите фиксни провизии коишто се од-
несуваат на целиот кредит, кредиторот треба да ги по-
дели на одделните транши, пропорционално на нивни-
от износ и соодветно да ги вклучи овие провизии во 
пресметката на СВТ. 

Доколку не е возможно да се пресмета СВТ (не е 
можно да се предвидат датумите и износите на парич-
ните текови - на пример кај кредити врз основа на кре-
дитни картички, пречекорувања и дозволени пречеко-
рувања и слично), кредиторот е должен да го извести 
потрошувачот за сите видови трошоци што е должен 
да ги плати, вклучително и каматната стапка. 

 
V. СООПШТУВАЊЕ ПРЕДДОГОВОРНИ  

ИНФОРМАЦИИ 
 
16. Пред да склучи договор за потрошувачки кре-

дит, кредиторот или кредитниот посредник е должен 
на потрошувачот да му даде формулар со преддоговор-
ни информации за понудените кредитни услови, во 
писмена форма или на друг траен медиум. 

Формата и содржината на формуларот од оваа точ-
ка ја пропишува гувернерот со посебно упатство. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
17. Одредбите од оваа одлука не се применуваат на 

договорите за потрошувачки кредит коишто се склуче-
ни пред отпочнувањето со нејзината примена. 

18. Со почнувањето на примената на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за методологијата за 
пресметување годишна стапка на вкупните трошоци 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
105/2007 и 42/2011).  

19. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе почне да се применува од 1.10.2011 
година. 

 
О.бр. 02-15/VII-1/2011          Гувернер и претседавач 
  30 јуни 2011 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                      на Република Македонија,  
                                            Димитар Богов, с.р. 
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6 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 91 - Стр. 101 

2199. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“бр. 158/2010) и член 
28 став 4 од Законот за заштита на потрошувачите при 
договори за потрошувачки кредит („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 51/2011), Советот на На-
родната банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА БРОЈОТ И ВРЕДНОСТА НА 
СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ 

КРЕДИТ И ЗА ДОГОВОРЕНАТА ГОДИШНА 
СТАПКА НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа одлука се пропишува формата, содржи-

ната, начинот и роковите според кои банката е должна 
до Народната банка на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Народната банка) да доставува изве-
штај за бројот и вредноста на склучените договори за 
потрошувачки кредит и за договорената годишна стап-
ка на вкупните трошоци (СВТ). 

 
II. ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ И ВРЕДНОСТА НА 

СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ 
КРЕДИТ И ЗА ДОГОВОРЕНА ГОДИШНА СТАПКА 

НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ (СВТ) 
 
2. Банката е должна до Народната банка да доставу-

ва Извештај за бројот и вредноста на склучените дого-
вори за потрошувачки кредит и за договорената годиш-
на стапка на вкупните трошоци (образец 1) на полуго-
дишна основа.  

Образецот 1 е составен дел на оваа одлука. 
3. При пополнувањето на Извештајот од точката 2 

од оваа одлука се применуваат следниве правила: 
а) Во колоните број 3 и 4 се наведуваат: 
- просечните пондерирани годишни стапки на вкуп-

ните трошоци, за видовите кредити коишто се прика-
жани во колоната број 2 во редовите 1, 2, 3, 4 и 5, поде-
лени според рочноста на кредитите, и 

- просечните пондерирани договорени годишни ка-
матни стапки за кредитите во редовите број 6 и 7, поде-
лени според рочноста. 

За потребите на пондерирањето на кредитите од ре-
довите 1, 2, 3, 4 и 5 се користи почетно утврдената 
СВТ и износот на склучените договори за кредит во 
шестмесечниот период за кој се известува. 

За потребите на пондерирањето за кредитите прика-
жани во редот 6 и 7, се користи договорената каматна 
стапка и износот на кредитите определени во склуче-
ните договори за издавање кредитни картички и дого-
ворите за дозволено пречекорување во шестмесечниот 
период за кој се известува.  

Во колоната број 3 се наведуваат одобрените креди-
ти со договорена рочност до 1 година, додека во коло-
ната број 4 се наведуваат одобрените кредити со дого-
ворена рочност над 1 година. 

б) Во колоната број 5 се наведува бројот на догово-
рите за потрошувачки кредити, односно договорите за 
издавање кредитни картички и договорите за дозволе-
но пречекорување коишто се склучени во шестмесеч-
ниот период за кој се известува.  

в) Во колоната број 6 се наведуваат: 
- вредноста на кредитите од редовите 1, 2, 3, 4 и 5, 

за периодот за кој се известува,  и 
- вредноста на склучените договори за кредит врз 

основа на издадени кредитни картички и договори за 
дозволено пречекорување од редовите 6 и 7 за перио-
дот за кој се известува. 

г) Во редот број I се наведува вкупниот број склуче-
ни договори во периодот за кој се известува. 

д) Во редот број II се наведува вкупната вредност на 
склучените договори за периодот за кој се известува. 

4. Рокот за доставување на Извештајот од точката 2 
од оваа одлука е 60 дена по истекот на периодот за кој 
се известува. 

5. Банката  е должна да го изготви првиот извештај 
од точката 2 од оваа одлука со состојба на 31.12.2011 
година и да го достави до Народната банка најдоцна во 
рокот утврден во точка 4 од оваа одлука.  

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 

ОДРЕДБИ 
 
6. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на 

банките, се применуваат и на штедилниците и филија-
лите на странски банки во Република Македонија. 

7. Со почнувањето на примената на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за известување за бројот 
на склучени договори за кредит и за договорената го-
дишна стапка на вкупни трошоци („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/2011). 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе почне да се применува од 1.10.2011 го-
дина.  

 
О.бр. 02-15/VII-2/2011          Гувернер и претседавач 
  30 јуни 2011 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                      на Република Македонија,  
                                            Димитар Богов, с.р. 
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6 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 91 - Стр. 103 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 27 став 3 од Законот за заштита на потрошувачите при 
договори за потрошувачки кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2011), Советот на На-
родната банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ СПИСОК НА КРЕДИТНИ  
ПОСРЕДНИЦИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа одлука се пропишува начинот и постапката според кои банката е должна до Народната банка на 

Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) да доставува список на кредитните посред-
ници на кои им дала овластување за кредитен посредник.  

 
II. СПИСОК НА КРЕДИТНИ ПОСРЕДНИЦИ 

 
2. Банката е должна, најдоцна до 31 март во тековната година, до Народната банка да достави Список за 

кредитни посредници (образец КП), којшто е составен дел на оваа одлука.  
Во Списокот за кредитни посредници, банката ги наведува сите кредитни посредници на кои им дала пис-

мено овластување за посредување, заедно со податоци за видот и обемот на активностите на секој од кредит-
ните посредници во текот на претходната календарска година.  

3. На посебно барање на Народната банка, банката е должна да достави образец КП и за друг период разли-
чен од периодот од точка 2 став 1 од оваа одлука. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
4. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на банките, се применуваат и на штедилниците и филијали-

те на странски банки во Република Македонија. 
5. Со почнувањето на примената на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за доставување список на 

кредитни посредници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2011). 
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе почне да се применува од 1.10.2011 година. 
 

О.бр. 02-15/VII-3/2011                              Гувернер и претседавач 
  30 јуни 2011 година                          на Советот на Народната банка 

     Скопје                                             на Република Македонија,  
                                                                 Димитар Богов, с.р. 

2200. 
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6 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 91 - Стр. 105 

2201. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
32 став 1 од Законот за заштита на потрошувачите при 
договори за потрошувачки кредити („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 51/2011), Советот на На-
родната банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НАД-
ЗОР НАД БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО ДО-
МЕНОТ НА ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа одлука се пропишува начинот и постап-

ката на вршење надзор над спроведувањето на Законот 
за заштита на потрошувачите при договори за потро-
шувачки кредити и прописите донесени врз основа на 
овој закон од страна на кредиторите над кои Народната 
банка на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: Народната банка) врши супервизија и надзор.  

Во оваа одлука, под кредитори над кои Народната 
банка врши супервизија и надзор се подразбираат бан-
ките и штедилниците коишто имаат дозвола за основа-
ње и работење, издадена од гувернерот на Народната 
банка (во понатамошниот текст: кредитори). 

 
II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР 

 
2. Народната банка врши надзор над кредиторите преку:  
- непосредна теренска контрола и 
- вонтеренско следење, со прибирање и анализи на 

извештаите и податоците коишто ги доставуваат кре-
диторите. 

Начинот и постапката на вршење непосредна терен-
ска контрола и вонтеренско следење на работењето на 
кредиторите се определени со Законот за банките и со-
одветните подзаконски акти. 

3. Со надзорот од точка 2 од оваа одлука се утврду-
ва и се оценува: 

- усогласеноста на работењето на кредиторот со 
одредбите од Законот за заштита на потрошувачите 
при договори за потрошувачки кредити и  

- примената на прописите донесени врз основа на 
овој закон.   

4. Народната банка може да спроведе и непосредна 
контрола на работењето на кредитните посредници на 
кредиторите.  

5. Службата за внатрешна ревизија на кредиторот е 
должна најмалку еднаш годишно да врши ревизија на 
активностите на кредиторот со кредитните посредници 
и исполнувањето на договорите за кредитно посредува-
ње. Извештајот од извршената ревизија треба да содр-
жи најмалку податоци за видот и обемот на активно-
стите на секој од кредитните посредници во периодот 
опфатен со ревизијата.  

Кредиторот е должен до Народната банка да ги до-
стави извештаите од извршените ревизии од ставот 1 од 
оваа точка, во рок од 30 дена по извршената ревизија. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
6. Одредбите на оваа одлука се применуваат и на 

филијалите на странски банки коишто работат во Ре-
публика Македонија, согласно со Законот за банките. 

7. Со почнувањето на примената на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за начинот и постапката 
на вршење надзор над банките и штедилниците во до-
менот на заштитата на потрошувачите при договори за 
потрошувачки кредити („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 105/2007 и 42/2011). 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе почне да се применува од 1.10.2011 година. 

 
О.бр. 02-15/VII-4/2011          Гувернер и претседавач 
  30 јуни 2011 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                      на Република Македонија,  
                                            Димитар Богов, с.р. 

_________ 
2202. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
71 став 8 и член 72 став 3 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/2007, 90/2009 и 67/2010), Советот на Народната бан-
ка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЛИМИТИТЕ  
НА ИЗЛОЖЕНОСТА 

 
I. Во Одлуката за лимитите на изложеноста („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 31/2008, 
163/2008 и 43/2009), во главата III точка 18 потточка г), 
зборовите: „земјите-членки на Европската Унија, Швај-
царија, Канада, Јапонија, Австралија, Норвешка и САД“, 
се заменуваат со зборовите: „други земји за кои е утвр-
ден кредитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со реј-
тингот на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно со реј-
тингот на „Мудис“)“. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 30.9.2011 година. 

 
О.бр. 02-15/VII-5/2011          Гувернер и претседавач 
  30 јуни 2011 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                      на Република Македонија,  
                                            Димитар Богов, с.р. 

___________ 
2203. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
68 став 1 и член 69 став 2 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/2007, 90/2009 и 67/2010), Советот на Народната бан-
ка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК 

 
I. Во Одлуката за управување со кредитниот ризик 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
17/2008 и 31/2009), се вршат следниве измени: 

1. Во главата III.1. точка 12 потточка а), алинејата 1 
се менува и гласи: 

„- побарувања од Народната банка, Република Ма-
кедонија и Европската централна банка и од владите и 
централните банки на други земји за кои е утврден кре-
дитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со рејтингот 
на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот 
на „Мудис“)“. 

2. Во главата III.2. точка 19, потточката б) се мену-
ва и гласи: 

„б) Хартии од вредност на Република Македонија, 
Народната банка и Европската централна банка и на 
владите и централните банки на други земји за кои е 
утврден кредитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно 
со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно 
со рејтингот на „Мудис“)“. 
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3. Во главата III.2. точка 19 потточка г), зборовите: 
„Република Македонија, владите и централните банки 
на земјите-членки на Европската Унија, Швајцарија, 
Канада, Јапонија, Австралија, Норвешка и САД“, се за-
менуваат со зборовите: „Република Македонија и од 
владите и централните банки на други земји за кои е 
утврден кредитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно 
со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно 
со рејтингот на „Мудис“)“. 

4. Во главата III.2. точка 26 став 2, алинејата 1 се 
менува и гласи:  

„- побарувања од Република Македонија, Народната бан-
ка и Европската централна банка и од владите и централните 
банки на други земји за кои е утврден кредитен рејтинг од 
најмалку БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) 
или Баа3 (согласно со рејтингот на „Мудис“)“. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 30.9.2011 година. 

 
О.бр. 02-15/VII-6/2011          Гувернер и претседавач 
  30 јуни 2011 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                      на Република Македонија,  
                                            Димитар Богов, с.р. 

___________ 
2204. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
2 став 1 точка 29 и член 64 став 3 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/2007, 90/2009 и 67/2010), Советот на Народната бан-
ка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИ-
ЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АДЕКВАТНОСТА  

НА КАПИТАЛОТ 
 
I. Во Одлуката за методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 159/2007, 32/2008, 31/2009, 
96/2009 и 157/2009), во главата VI.1 точка 40, се вршат 
следниве измени: 

1. Во потточката г), којашто се однесува на пондерот 
на ризичност 0%, зборовите: „земјите-членки на Европ-
ската унија, Швајцарија, Канада, Јапонија, Австралија, 
Норвешка и САД“, се заменуваат со зборовите: „на дру-
ги земји за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку 
БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или 
Баа3 (согласно со рејтингот на „Мудис“)“. 

2. Во потточката а), којашто се однесува на понде-
рот на ризичност 20%, ставот 1 се менува и гласи:  

„побарувања покриени со друг вид обезбедувања 
дадени од Република Македонија и Европската цен-
трална банка и од владите и централните банки на дру-
ги земји за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку 
БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или 
Баа3 (согласно со рејтингот на „Мудис“), освен поба-
рувањата за кои важи пондерот на ризичност 0%“. 

3. Во потточката в), којашто се однесува на понде-
рот на ризичност 50%, зборовите: „земјите-членки на 
Европската унија, Швајцарија, Канада, Јапонија, Ав-
стралија, Норвешка и САД“, се заменуваат со зборови-
те: „други земји за кои е утврден кредитен рејтинг од 
најмалку БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард и 
Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот на „Мудис“)“. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, a ќе се применува од 30.9.2011 година. 

 
О.бр. 02-15/VII-7/2011          Гувернер и претседавач 
  30 јуни 2011 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                      на Република Македонија,  
                                            Димитар Богов, с.р. 

2205. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со 

член 35 и член 36 од Законот за Народната банка на Ре-
публика Македонија, („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 158/10), Советот на Народната банка  
на Република Македонија, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ, ФОРМАТА И РОКОВИТЕ ЗА ДО-
СТАВУВАЊЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ И ИН-
ФОРМАЦИИ ЗА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ НА  
ОСТАНАТИТЕ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ 

 
1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот, формата 

и роковите за доставување статистички податоци и ин-
формации за состојбата и прометот на средствата и об-
врските на останатите финансиски институции до На-
родната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Народната банка). 

2. За потребите на оваа одлука, останатите финан-
сиски институции коишто се должни да известуваат се:   

a) друштвата за управување со пензиските фондови;  
б) пензиските фондови;  
в) друштвата за управување со инвестициските 

фондови;  
г) инвестициските фондови; и   
д) друштвата за осигурување. 
Останатите финансиски институции од став 1 на 

оваа точка ја известуваат Народната банка непосредно, 
при што за пензиските и инвестициските фондови из-
вестуваат друштвата коишто управуваат со нив. По 
исклучок, останатите финансиски институции можат 
да дадат писмено овластување на овластена банка или 
на друго правно лице, да известува во нивно име за со-
стојбата и прометот на средствата и обврските.  

Состојбата на средствата и обврските го претставу-
ва износот на средствата и обврските на почетокот, од-
носно на крајот на пресметковниот период (квартал), за 
секој квартал соодветно. 

Прометот на средствата и обврските ги вклучува 
сите трансакции со средствата и обврските настанати 
во пресметковниот период (квартал), како и промените 
настанати во обемот на средствата и обврските како ре-
зултат на ревалоризација (промени по основ на курсни 
разлики, ценовни промени и останати промени). 

3. Останатите финансиски институции или овласте-
ното лице од точка 2, став 2 од оваа одлука (во поната-
мошниот текст: известувачи) известуваат во електронска 
форма, на квартална основа, најдоцна во рок од 10 (де-
сет) дена по истекот на кварталот за кој се известува.  

Првичните податоци за последниот квартал од го-
дината се доставуваат во рокот пропишан во став 1 од 
оваа точка, додека дефинитивните податоци известува-
чите ги доставуваат во рок од 5 дена по рокот за доста-
вување на годишните финансиски извештаи до надлеж-
ните институции.  

Народната банка и известувачите можат да се дого-
ворат и за друга динамика и рокови на известување. 

4. Гувернерот на Народната банка донесува Упат-
ство со кое подетаљно се пропишува начинот, формата 
и образецот за известување, согласно со оваа одлука. 

5. Известувачите се одговорни за точноста на подато-
ците во извештаите коишто треба да бидат идентични со 
сметководствените извештаи и книговодствената евиден-
ција. Известувачот е должен, на барање на Народната 
банка, да ја докаже правилноста и вистинитоста на изве-
стувањето, со презентација на соодветна документација.  

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1.1.2012 година. 

 
О.бр. 02-15/VII-8/2011          Гувернер и претседавач 
  30 јуни 2011 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                      на Република Македонија,  
                                            Димитар Богов, с.р. 
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2206. 
Врз основа на член 26 и член 47 став 1 алинеја 6 од 

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

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗАМЕНА НА 
КНИЖНИТЕ И КОВАНИТЕ ПАРИ ШТО  
СТАНАЛЕ НЕПОГОДНИ ЗА ПРОМЕТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат критериумите за 

препознавање на книжните и кованите пари што стана-
ле непогодни за промет (во понатамошниот текст: кри-
териуми) и се утврдува постапката за нивна замена кај 
Народната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Народната банка). 

2. Под книжни и ковани пари што станале непогод-
ни за промет во смисла на оваа одлука се подразбираат 
книжните и кованите пари коишто се излитени, оште-
тени и изработени со грешка. 

3. Народната банка ги прима и ги заменува книжни-
те и кованите пари што станале непогодни за промет 
од банките основани во Република Македонија и фили-
јалите на странските банки во Република Македонија 
(во понатамошниот текст: банки).  

4. Банките се должни да ги достават книжните и ко-
ваните пари што станале непогодни за промет до На-
родната банка. 

 
II. ИЗЛИТЕНИ КНИЖНИ ПАРИ 

 
5. За излитени се сметаат книжните пари коишто: 
- со текот на употребата се дотраени, истенчени, ис-

превиткани заради што станале меки и како такви се 
непогодни за промет.  

- значително се избледени, извалкани, намален е 
квалитетот на хартијата и бојата заради што некои од 
нивните основни карактеристики (апоен, мотиви на 
банкнотата, елементи на заштита) се слабо видливи и 
банкнотите се несоодветни за понатамошна употреба. 

 
III. ОШТЕТЕНИ КНИЖНИ ПАРИ  

6. За оштетени се сметаат книжните пари: 
- чијашто преостаната површина изнесува повеќе 

од 60% и имаат барем една неоштетена (видлива) ну-
меричка ознака (сериски број на банкнотата), 

- коишто се поткинати и залепени со леплива лента, 
- коишто се скинати на повеќе делови и залепени со 

леплива лента, а со споредбата на сериските броеви може 
да се утврди дека неспорно станува збор за иста банкнота, 

- коишто се закинати повеќе од 5 мм, 
- коишто имаат една или повеќе дупки, 
- на кои е пишувано, цртано, коишто се нагризени, 

изгниени, избледени заради перење, исчадени, стутка-
ни со повеќекратни набори, 

- коишто се полиени со мастило, боја, маснотија, 
хемикалија,   

- коишто се изгорени, а јагленосаниот дел е помал-
ку од 40% од површината на банкнотата, и 

- коишто се обоени со јака боја со која се врши хе-
миска заштита на банкнотите во транспорт, односно 
кога банкнотите се обојуваат при насилно отворање на 
пакување со банкноти. 

 
IV. ИЗЛИТЕНИ И ОШТЕТЕНИ КОВАНИ ПАРИ  
7. За излитени и оштетени ковани пари се сметаат 

парите коишто станале неупотребливи за натамошен 
промет под дејство на некоја надворешна сила, којашто 
предизвикала механичка деформација, нарушување на 
релјефот на монетата, или нејзините основни карактери-
стики се слабо видливи под дејство на хемиски оштету-
вања и се несоодветни за понатамошна употреба. 

V.  КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ ИЗРАБОТЕНИ  
СО ГРЕШКА 

 
8. За пари изработени со грешка се сметаат примеро-

ците од книжни и ковани пари коишто се изработени со 
одредени грешки и како такви се пуштени во промет. 

 
VI. НАЧИН НА ЗАМЕНА НА ИЗЛИТЕНИТЕ И  
ОШТЕТЕНИТЕ КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ 

 
9. Банките се должни да вршат обработка на гото-

вината, а книжните и кованите пари што ги идентифи-
кувале како непогодни за промет при обработката и 
согласно со утврдените критериуми со оваа одлука, ги 
отстрануваат од прометот, ги пакуваат и ги доставува-
ат до Народната банка за замена.   

10. Банките преку своите организациски делови при-
маат и вршат замена на книжни и ковани пари што ста-
нале непогодни за промет од физички и правни лица. 

11. Банките не смеат повторно да ги пуштаат во 
промет книжните и кованите пари што станале непо-
годни за промет и треба задолжително да ги достават 
до Народната банка. 

12. Народната банка ги обработува книжните и кованите 
пари што станале непогодни за промет и врши нивна замена. 

13. Народната банка ја врши замената на книжните и 
кованите пари што станале непогодни за промет доколку ги 
исполнуваат критериумите од точка 6 и 7 од оваа одлука. 

14. Оштетените книжни пари коишто ќе се откријат 
во текот на обработката во Народната банка и чиј сте-
пен на оштетување е поголем од критериумите утврде-
ни во точка 6 и 7 од оваа одлука се сметаат за кусок. 

15. Банките, врз основа на записник изготвен од На-
родната банка, треба да го надоместат утврдениот ку-
сок во рок од три работни дена од неговиот прием. 

16. Народната банка ги заменува оштетените ковани па-
ри од деловните банки, доколку е можно да се утврди дали 
се оригинални (имајќи ја предвид големината, тежината, 
бојата, видот на легурата, гравурата и другите знаци). 

17. Народната банка врши замена на книжните и 
кованите пари изработени со грешка во полн износ, 
откако тие ќе се достават од страна на банката. 

 
VII.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
18. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за начинот и условите  за 
замена на книжните и кованите пари што станале непо-
годни за промет („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 43/10 година). 

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

 
О.бр. 02-15/VII-9/2011          Гувернер и претседавач 
  30 јуни 2011 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                      на Република Македонија,  
                                            Димитар Богов, с.р. 

___________ 
2207. 

Врз основа на член 30 и член 47 став 1 алинеја 6 од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010),Советот на Народната банка на Република 
Македонија, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА СО КОИ СЕ 
ДОЗВОЛУВА РЕПРОДУКЦИЈА НА КНИЖНИ  

И КОВАНИ ПАРИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и постапка-

та со кои се дозволува репродукција на книжни и ковани 
пари коишто ги издава Народната банка на Република 
Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка). 
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2. Под репродукција според оваа одлука се подраз-
бира секоја материјална или нематеријална слика од 
цела банкнота и монета или нејзин дел или поединечен 
дел од елементите на дизајнот како боја, димензии, бу-
кви и симболи, чијашто употреба може да прикаже или 
да наликува на банкнота и монета без оглед на: 

- големината на сликата, 
- материјалот и техниката на изведба, 
- додадените елементи надвор од оригиналната из-

ведба или 
- промената извршена во дизајнот. 
3. Оваа одлука се применува на книжните и ковани-

те пари коишто се законско средство за плаќање во Ре-
публика Македонија и коишто се во оптек и книжните 
и кованите пари коишто се повлечени од оптек, а рокот 
на замена сЀ уште не е изминат.  

 
II. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РЕПРОДУКЦИИ  

НА КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ 
 
4. Репродукциите за кои јавноста може да стекне 

впечаток дека претставуваат оригинални книжни и ко-
вани пари не се дозволени.  

5. За изготвување репродукција на книжни и ковани 
пари, со исклучок на оние од точка 10 на оваа одлука, 
потребна е писмена дозвола од Народната банка.  

6. Дозволата од точка 5 од оваа одлука се издава врз 
основа на поднесено писмено барање за репродукција. 
Барањето се поднесува од нарачателот на репродукци-
јата или од нејзиниот производител, доколку тој ја ко-
ристи репродукцијата.  

7. Барањето за добивање дозвола за репродукција 
на книжните и кованите пари задолжително ги содржи 
следниве елементи: 

- детален опис на репродукцијата, причина за потре-
бата за репродукција на книжни и ковани пари, број на 
парчиња по апоенска структура, вид и карактеристики 
на материјалот од кој ќе се изработи репродукцијата, 

- примерок од репродукцијата или слика од неа тре-
ба да биде приложена кон барањето. 

8. При одлучување за барањето за дозвола за репро-
дукција, Народната банка особено ќе оценува дали ре-
продукцијата може да предизвика забуна во однос на 
оригиналните книжни и ковани пари.  

9. Предлог-одлука за издавање дозвола за репродук-
ција на книжните и кованите пари изготвува комисија 
формирана од гувернерот на Народната банка.  

Одлуката за издавање дозвола за репродукција на 
книжни и ковани пари ја донесува гувернерот на На-
родната банка. 

 
III. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОЗВОЛЕНИ РЕПРОДУКЦИИ 

НА КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ 
 
10. Репродукции на книжни и ковани пари може да 

се изготвуваат и без дозвола на Народната банка, во 
случаи кога не постои ризик за јавноста дека, станува 
збор за оригинални книжни и ковани пари и кога се ис-
полнети некои од следниве услови: 

- само на аверсот (лицето) или на реверсот (опачи-
ната) на банкнотата, под услов едностраната репродук-
ција да е поголема од 125% или помала од 75% од дол-
жината и ширината на книжните пари, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- на дел од аверсот или реверсот во природна голе-
мина, под услов тој дел да биде помал од една третина 
од аверсот или реверсот на книжните пари, 

- во големина поголема од 200% или помала од 50% 
од должината и ширината на книжните пари, 

- на поединечен елемент од дизајнот на книжните па-
ри, под услов тој елемент да е прикажан на заднина која-
што е сосема различна од  заднината на книжните пари, 

- изработена во црно-бела техника, независно од 
димензиите на книжните пари, 

- нематеријални репродукции во електронска форма 
коишто ѐ овозможуваат на јавноста пристап до нив, каде 
што резолуцијата на репродукцијата на книжните пари и 
кованите пари не надминува 72 точки по инч (dpi), 

- на кованите пари поголема од 100% или помала од 
50% од кованите пари, 

- репродукција којaшто е направена на материјал 
што јасно се разликува од хартија и што е јасно разли-
чен од материјалот којшто се употребува за изработка 
на книжните и кованите пари. 

11. Репродукции на книжни и ковани пари не смеат 
да се изработуваат ако општиот изглед или поодделни 
делови на репродукцијата го навредуваат угледот на 
Република Македонија и Народната банка.  

12. Кога Народната банка ќе забележи недозволенa 
репродукциja на книжни и ковани пари, недозволена 
репродукција достапна електронски на веб-локации, 
или на други средства достапни за јавноста, ќе преземе 
соодветни дејствија  согласно со член 115 од Законот 
за Народната банка.   

  
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

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

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

 
О.бр. 02-15/VII-10/2011        Гувернер и претседавач 
  30 јуни 2011 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                      на Република Македонија,  
                                            Димитар Богов, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
2208. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008 и 85/2010), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 
 

ДВИЖЕЊЕТО  НА  ИНДЕКСОТ  
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2011 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македонија 

во периодот јануари-јуни 2011 година, во однос на про-
сечните цени на мало во 2010 година, е повисок за 3,8%. 

 
                                                     Директор, 
                                      м-р Благица Новковска, с.р. 
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