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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

759. 
Врз основа на член 383, став 1, алинеја 2 од Законот 

за трговските друштва („Сл.весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/04, 84/05 и 25/07), Владата на Република 
Македонија, во својство на Собрание, на седницата 
одржана на 24.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБО-
ТЕЊЕТО НА АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИ-
ЈА“ - СКОПЈЕ И ОСТВАРЕНИТЕ ФИНАНСИСКИ 
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 

2008 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Извештајот за рабо-

тењето на АД „Аеродроми на Македонија“ - Скопје и 
остварените финансиски резултати за период јануари-
декември 2008 година број 02-219/4 од 25.02.2009 го-
дина, усвоен од Управниот одбор на оваа акционерско 
друштво, на седницата одржана на 25.02.2009 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-1065/2                     Заменик на претседателот  

24 март 2009 година                на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 
                                  Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
760. 

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 2 од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05 и 25/07), Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание, на сед-
ницата одржана на 24.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ – 
СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.01.2008 ДО 

31.12.2008 ГОДИНА  
1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 

АД „Аеродроми на Македонија“ – Скопје за периодот 
од 1.01.2008 година до 31.12.2008 година, бр. 02-219/5 
од 25.02.2009 година, усвоена од Управниот одбор на 
ова акционерско друштво, на седницата одржана на 
25.02.2009 година. 

 Стр. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-1065/3                 Заменик на претседателот 

24 март 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                                       Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
761. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2008 ГОДИНА 
И ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2008 ГОДИНА НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН  ВЕСНИК  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето во 2008 година и Годишната 
сметка за 2008 година на Јавното претпријатие Служ-
бен весник на Република Македонија бр. 02-1229/1 и 
бр. 02-1230/1 од 26.02.2009 година, усвоени од Управ-
ниот одбор на јавното претпријатие, на седницата одр-
жана на 26.02.2009 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-1142/1                Заменик на претседателот 

24 март 2009 година                на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                     Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
762. 

Врз основа на член 54 став 2, од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.03.2009 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТА-

РИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии му престанува правото на кори-
стење на движните ствари два учебника на македонски 
јазик од реномирани странски автори од областа на еко-
номијата, во вкупна количина од 1.700 примероци и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се да-

ваат на трајно користење на Секретаријатот за европ-
ски прашања без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со заме-
ник-претседателот на Владата на Република Македони-
ја задолжен за европски прашања за правата и обврски-
те за движните ствари од член 1 на оваа одлука се дава-
ат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-1225/1                 Заменик на претседателот 

24 март 2009 година                 на Владата на Република 
          Скопје                            Македонија, 
                                        Ивица Боцевски, с.р. 

____________ 
763. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 

 
Член 1 

Недвижната ствар – градежно земјиште имот во 
сопственост на Република Македонија, на кеј „Д. Вла-
хов“ во Скопје, евидентирана во Имотен лист бр. 50181 
за Катастарска Општина Центар 1, со површина од 
вкупно 3414 м2, од кои 64 м2 се на Катастарска парцела 
бр. 9508/2 и 3350 м2 се евидентирани на Катастарска 
парцела бр. 9509/16, се дава на трајно користење без 
надоместок на Министерството за култура, за изградба 
на Голема Концертна сала за Македонската Филхармо-
нија во Скопје.  

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

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

 
Бр. 19-1427/1                 Заменик на претседателот 

24 март 2009 година                 на Владата на Република 
          Скопје                                  Македонија, 
                                       Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
764. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.03.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО АНТАЛИЈА 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија за Почесен кон-

зул на Република Македонија во Република Турција, со 
седиште во Анталија го именува Ахмет Акбалик. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 22/1                 Заменик на претседателот 

24 март 2009 година                 на Владата на Република 
           Скопје                                  Македонија, 
                                       Ивица Боцевски, с.р. 

____________ 
765. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24.03.2009 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИН-
ДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КОЛКАТА, ДРЖАВА 

ЗАПАДЕН БЕНГАЛ 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија за Почесен кон-

зул на Република Македонија во Република Индија, со 
седиште во Колката, држава Западен Бенгал, ја имену-
ва Сакши Агарвал. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 24/1                       Заменик на претседателот 

24 март 2009 година                 на Владата на Република 
          Скопје                                   Македонија, 
                                          Ивица Боцевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
766. 

О Б Ј А В А 
 

Договорот помеѓу Република Македонија и Големо-
то Војводство Луксембург за социјално осигурување, 
склучен во Луксембург, на 28 ноември 2006 година, ра-
тификуван со Законот за ратификација на Договорот 
помеѓу Република Македонија и Големото Војводство 
Луксембург за социјално осигурување („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 47/07), влегува во сила на 01 април 
2009 година. 
       
20 март 2009 година                         Министер, 
          Скопје                    м-р Антонио Милошоски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

767. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04, 62/05, 111/05, 40/07, 
98/08 и 161/08), министерот за труд и социјална поли-
тика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРОБИШТИП 

 
1.Се дава согласност на Статутот на ЈУ Центар за 

социјална работа-Пробиштип, број 01-85/3, донесена 
од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на  26.02.2009 година. 

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

 
Бр.10-3676/2                                       

20 март 2009 година                               Министер, 
         Скопје                                     Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

768. 
Врз основа на член 31 и член 34 од Законот за Суд-

скиот совет на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 60 од 15 мај 2006 
година) и член 12 став 1 алинеја 4 од Деловникот за ра-
бота на Судскиот совет на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 15 од 
8 февруари 2007 година), претседателот на Судскиот 
совет го донесе, следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА ОДЛУКА БР. 07-2407/1  
ОД 3.12.2008 ГОДИНА 

 
1. Се врши исправка на Одлука за избор на судии - 

поротници во Основен суд Тетово бр. 07-2407/1 од 
3.12.2008 година на страна 1-ва, така што за судијата - 
поротник Виолета под реден број 14, наместо презиме-
то „Димитриевска“ да стои „Јовановска“. 

2. Во останатиот дел Одлуката бр. 07-2407/1 од 
3.12.2008 година, останува неизменета. 

 
  Бр. 07-802/1                                 Судски совет 

26 март 2009 година                на Република Македонија 
     Скопје                                        Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
769. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Шишево – Општина Сарај. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Шишево, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-5244/1   

25 март 2009 година                     Директор, 
         Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
770. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Радуша – Општина Сарај. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Радуша, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-5245/1   

25 март 2009 година                        Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
771. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Кондово – Општина Сарај. 
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Кондово, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-5246/1   

25 март 2009 година                       Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
772. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Петровец – Општина Петровец. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Петровец, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-5247/1   

25 март 2009 година                      Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
773. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Трубарево – Општина Гази Баба. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Трубарево, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-5248/1   

25 март 2009 година                       Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

774. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Амзабегово – Општина Свети Ни-
коле. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Амзабегово, востановен според Законот 
за премер и катастар на земјиштето („Службен весник 
на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-5249/1   

25 март 2009 година                        Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
775. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Амзабегово  
- Општина Свети Николе. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Амзабегово, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-5252/1   

25 март 2009 година                      Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
776. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Корошишта - Оп-
штина Струга. 
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Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Корошишта, востановен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-5253/1   

25 март 2009 година                      Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
777. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Јабланица / 
Лакаица  - Општина Струга. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Јабланица / Лакаица, востановен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето („Службен 
весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-5254/1   

25 март 2009 година                      Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
778. 

Врз основа на член 31 и член 64 став 1 точка 22, од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2002, 
51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 
71 став 8 и член 72 став 3 од Законот за банките („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007), Сове-
тот на Народната банка на Република Македонија до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ЛИМИТИТЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТ 

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

бен весник на Република Македонија“ бр. 31/2008 и 
163/2008), се вршат следниве измени: 

1. Во глава II точка 4, ставот 2 се менува и гласи: 
„Активните билансни и вонбилансни побарувања 

од став 1 од оваа точка се искажуваат во нето-износ, 
односно се корегираат за износот на извршената испра-
вка во вредноста или издвоената посебна резерва, изно-
сот на премијата или дисконтот и промените во обје-
ктивната вредност.“ 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
О.бр.02-15/III-2/2009                   Претседател 
26 март 2009 година     на Советот на Народна банка на 

     Скопје                         Република Македонија 
                                                   Гувернер, 
                                           м-р Петар Гошев,с.р. 

__________ 
779. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22, а во врска со 
член 17 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), Со-
ветот на Народната банка на Република Македонија до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ-
НИТЕ  СТАПКИ  НА  НАРОДНА  БАНКА  НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во „Одлуката за каматните стапки на Народна 

банка на Република Македонија“ („Службен весник на 
РМ“ бр. 117/05, 16/06, 70/06, 64/07, 159/07 и 73/08), во 
точка 4 став 2 процентот „8,50“ се заменува со процен-
тот „10,50“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 01.04.2009 година. 

 
О.бр.02-15/III-3/2009                     Претседател 
26 март 2009 година     на Советот на Народна банка на 

     Скопје                         Република Македонија  
                                                     Гувернер, 
                                            м-р Петар Гошев,с.р. 

__________ 
780. 

Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-
ка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 
129/2006), член 21 став 2 од Законот за девизно работе-
ње („Службен весник на РМ“ бр. 34/2001, 49/2001, 
103/2001, 51/2003 и 81/2008) и точка 7 од Одлуката за 
условите и начинот на одобрување кредити во девизи и 
кредити во денари со девизна клаузула меѓу резиденти 
(„Службен весник на РМ“ бр. 41/2006), гувернерот на 
Народната банка на Република Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОДОБРУВАЊЕ 
КРЕДИТИ ВО ДЕВИЗИ И КРЕДИТИ ВО ДЕНАРИ  
СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА МЕЃУ РЕЗИДЕНТИ 

 
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

условите и начинот на одобрување кредити во девизи и 
кредити во денари со девизна клаузула меѓу резиденти 
(„Службен весник на РМ“ бр. 52/06), се вршат следни-
ве изменувања и дополнувања: 

1. Во глава I точка 3, ставот 1 се брише.  
Ставот 2 станува став 1. 
2. Во глава II точка 5, потточката б) се менува и 

гласи: 
„б) Во колоната бр. 2 - „Матичен број“, се внесува 

матичниот број на резидентот-правно лице. Оваа коло-
на не се пополнува за резидентите-физички лица.“ 
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3. Во глава III точка 6, потточката б) се менува и 
гласи: 

„б) Во колоната бр. 2 - „Матичен број“, се внесува 
матичниот број на резидентот-правно лице. Оваа коло-
на не се пополнува за резидентите-физички лица.“ 

4. Во глава II точка 5 потточка д), зборовите: „глава 
II од Одлуката за утврдување на методологијата за кла-
сификација на активните билансни и вонбилансни по-
зиции на банките според степенот на нивната ризич-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 - пречистен 
текст)“ се заменуваат со зборовите: „Одлуката за упра-
вување со кредитниот ризик“. 

5. Во глава II точка 5, потточката к) се менува и 
гласи: 

„к) Во колоната бр. 13 - „Обезбедување“, се дава 
краток опис на видот на обезбедувањето на кредитот 
во девизи. Во зависност од видот на обезбедувањето, 
при пополнувањето на оваа колона се користи една или 
повеќе од шифрите определени во прилогот бр. 4 - Ши-
фри за видот на обезбедувањето, од Упатството за 
спроведување на Одлуката за содржината и начинот на 
функционирање на кредитниот регистар.“ 

6. Во глава III точка 6 потточка д), зборовите: „гла-
ва II од Одлуката за утврдување на методологијата за 
класификација на активните билансни и вонбилансни 
позиции на банките според степенот на нивната ризич-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 - пречистен 
текст)“ се заменуваат со зборовите: „Одлуката за упра-
вување со кредитниот ризик“. 

7. Во глава III точка 6, потточката ѕ) се менува и 
гласи: 

„ѕ) Во колоната бр. 10 - „Обезбедување“, се дава 
краток опис на видот на обезбедувањето на кредитот 
во денари со девизна клаузула. Во зависност од видот 
на обезбедувањето, при пополнувањето на оваа колона 
се користи една или повеќе од шифрите определени во 
прилогот бр. 4 - Шифри за видот на обезбедувањето, од 
Упатството за спроведување на Одлуката за содржина-
та и начинот на функционирање на кредитниот реги-
стар.“ 

8. Во глава IV точка 7 потточка б), зборовите: „де-
лот од состојбата на сметките од групите 16, 32 и 34 и 
од сметката 086, кој се однесува на девизни кредити на 
резиденти за плаќање во странство, како и состојбата 
на сите други сметки на кои се евидентираат овие де-
визни кредити “, се заменуваат со зборовите: „соодвет-
ниот дел од сметките 399, 51, 561 и сите останати сме-
тки на кои се евидентираат девизните кредити на рези-
дентите за плаќање во странство, со исклучок на сме-
тките на кои банката ги евидентира акумулираната 
амортизација и исправката на вредноста“. 

9. Во глава IV точка 7 потточка в), зборовите: „де-
лот од состојбата на сметките од групите 16, 32 и 34 и 
од сметката 086, кој се однесува на девизни кредити на 
резиденти кои се користат во денарска противвредност 
за плаќање во земјата, како и состојбата на сите други 
сметки на кои се евидентираат овие кредити “, се заме-
нуваат со зборовите: „соодветниот дел од сметките 
399, 51, 561 и сите останати сметки на кои се евиденти-
раат девизните кредити на резидентите коишто се ко-
ристат во денарска противвредност за плаќање во зем-
јата, со исклучок на сметките на кои банката ги евиден-
тира акумулираната амортизација и исправката на 
вредноста“. 

10. Во глава V точка 8 потточка б), последната ре-
ченица се заменува со реченицата: „Оваа позиција го 
опфаќа соодветниот дел од сметките 499, 52, 562 и сите 

останати сметки на кои се евидентираат редовните кре-
дити во денари со девизна клаузула, со исклучок на 
сметките на кои банката ги евидентира акумулираната 
амортизација и исправката на вредноста“. 

11. Во глава V точка 8 потточка в), последната ре-
ченица се заменува со реченицата: „Оваа позиција го 
опфаќа соодветниот дел од сметките 499, 52, 562 и сите 
останати сметки на кои се евидентираат сомнителните 
и спорните побарувања во денари со девизна клаузула, 
со исклучок на сметките на кои банката ги евидентира 
акумулираната амортизација и исправката на вредно-
ста“. 

II. Ова упатство влегува во сила на денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
  Бр. 16 - 5                                                               

25 март 2009 година                              Гувернер, 
    Скопје                                   м-р Петар Гошев, с.р. 

_____________ 
781. 

Врз основа на член 69 од Законот за Народна банка 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006), член 2 став 1 точка 29 и член 64 
став 3 од Законот за банките („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 67/2007) и точка 128 од Одлу-
ката за методологијата за утврдување на адекватноста 
на капиталот („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 159/2007, 32/2008 и 31/2009), гувернерот на 
Народната банка на Република Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на приме-

на на Одлуката за методологијата за утврдување на 
адекватноста на капиталот (во понатамошниот текст: 
Одлуката). 

2. За потребите на утврдувањето на адекватноста на 
капиталот, банката е должна да ги пополнува и да ги 
доставува до Народната банка на Република Македони-
ја (во понатамошниот текст: Народната банка) следни-
ве извештаи: 

- Извештај за сопствените средства на банката - 
образец СС; 

- Извештај за вкупните активности на банката - 
образец ВА; 

- Извештај за портфолиото за тргување на банката - 
образец ПТ; 

- Извештај за активата пондерирана според кредит-
ниот ризик - образец АПКР и обрасци АПКРВ; 

- Извештај за капиталот потребен за покривање на 
валутниот ризик - образец КПВР;  

- Извештај за капиталот потребен за покривање на 
специфичниот ризик од вложувања во должнички ин-
струменти - образец СР - ДИ; 

- Извештај за капиталот потребен за покривање на 
генералниот ризик од вложувања во должнички ин-
струменти - обрасци ГР - ДИ; 

- Извештај за капиталот потребен за покривање на 
ризикот од вложувања во сопственички хартии од 
вредност - образец СХВ; 

- Извештај за капиталот потребен за покривање на 
ризикот од порамнување/испорака - образец РИ; 
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- Извештај за капиталот потребен за покривање на 
ризикот од другата договорна страна - образец РДДС; 

- Извештај за капиталот потребен за покривање на 
надминувањето на лимитите на изложеност - образец 
НЛИ;  

- Извештај за капиталот потребен за покривање на 
ризикот од промена на цените на стоките - образец 
РПЦС;  

- Извештај за капиталот потребен за покривање на 
пазарните ризици од позиции во опции - образец О; и 

- Извештај за стапката на адекватност на капиталот 
- образец АК. 

Банката којашто го исполнува условот од точка 28 
од Одлуката, не е должна да го доставува извештајот за 
капиталот потребен за покривање на валутниот ризик 
(образец КПВР). Банката којашто ги исполнува услови-
те од точка 29 од Одлуката, не е должна да ги доставу-
ва извештаите од став 1 алинеи 6, 7, 8, 9, 10 и 13 од 
оваа точка.  

Обрасците од став 1 од оваа точка се составен дел 
на ова Упатство. 

 
II. ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
 
3. Извештајот за сопствените средства (образец 

СС) содржи податоци за сопствените средства на бан-
ката, коишто се во функција на утврдување на стап-
ката на адекватност на капиталот и на други пру-
дентни лимити. 

 
II.1 Основен капитал 

 
4. При утврдување на основниот капитал банката ги 

применува следниве правила:  
4.1. На редот бр. 1 - „уплатени и запишани обични 

и некумулативни приоритетни акции и премија врз ос-
нова на овие акции“, се внесува збирот на износите од 
редовите бр. 1.1 и 1.2.  

а) На редот бр. 1.1 - „номинална вредност“, се иска-
жува номиналната вредност на уплатените и запишани-
те обични и некумулативни приоритетни акции на бан-
ката, добиена како збир на износот од редот бр. 1.1.1 - 
номинална вредност на обичните акции и износот од 
редот бр. 1.1.2 - номинална вредност на некумулатив-
ните приоритетни акции. 

Позицијата од редот бр. 1.1 е евидентирана на сме-
тките: 902 (во апсолутен износ, односно со позитивен 
предзнак) и 903; 

б) На редот бр. 1.2 - „премија“, се искажува преми-
јата од продажбата на обичните и некумулативните 
приоритетни акции, евидентирана на сметката 901, ка-
ко збир на износот од редот бр. 1.2.1 - „премија од 
продажбата на обичните акции“ и редот бр. 1.2.2 - 
„премија од продажбата на некумулативните приори-
тетни акции“. 

Во случај кога премијата е негативна, таа се запи-
шува со негативен предзнак. 

4.2. На редот бр. 2 - „резерви и задржана добивка 
или загуба“, се искажува износот на резервите и задр-
жаната нераспределена добивка или загуба, којшто се 
добива кога збирот на износите од редот бр. 2.1, редот 
бр. 2.2 и редот бр. 2.4, ќе се намали за збирот на изно-
сот од редот бр. 2.3 и износот од редот бр. 2.5. 

а) На редот бр. 2.1 - „резервен фонд“, се искажува 
износот на резервите на банката издвоени од оданоче-
ната добивка. 

Резервите се евидентирани на сметките: 9041, 9048 
и 9049; 

б) На редот бр. 2.2 - „задржана добивка ограничена 
за распределба на акционерите“, се искажува задржа-
ната добивка, којашто не е оптоварена со какви било 
идни обврски и којашто е ограничена за распределба 
на акционерите во иднина.  

Задржаната добивка се евидентира на сметката 
90601 и може да се вклучи во износот на основниот ка-
питал, само доколку се исполнети условите пропишани 
во Одлуката; 

в) На редот бр. 2.3 - „акумулирана загуба од прет-
ходни години“ се искажува акумулираната загуба од 
претходните години, евидентирана на сметката 9061;  

г) На редот бр. 2.4 - „тековна добивка“, се искажува 
тековната добивка, којашто ги исполнува условите 
пропишани во Одлуката; 

д) На редот бр. 2.5 - „нереализирана загуба од сопс-
твенички хартии од вредност расположливи за продаж-
ба“ се прикажува соодветниот дел од сметката 9051 (са-
мо оној дел којшто се однесува на загубата од сопстве-
нички хартии од вредност расположливи за продажба). 

4.3. На редот бр. 3 - „позиции како резултат на кон-
солидација“, се искажуваат позициите коишто се ре-
зултат на консолидација, односно збирот на износите 
од редот бр. 3.1 - „малцинско учество“, редот бр. 3.2 - 
„резерви од курсни разлики“ и редот бр. 3.3 - „останати 
разлики“.  

Позициите коишто се резултат на консолидација се 
дел од основниот капитал на банката доколку нивниот 
збир има позитивна вредност. Доколку позициите 
коишто се резултат на консолидација имаат негативна 
вредност, се прикажуваат на редот бр. 18 - „позиции 
како резултат на консолидација (негативни износи)“, 
како дел од групата „одбитни ставки од основниот 
капитал и дополнителниот капитал I“.   

4.4. Вкупниот износ на одбитните ставки од основ-
ниот капитал се искажува на редот бр. 4 - „одбитни 
ставки“, како збир на износите од редовите бр. 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5 и 4.6. 

а) На редот бр. 4.1 - „загуба на крајот на годината 
или тековна загуба“, се искажува загубата од работење-
то на банката на крајот на годината или загубата од 
нејзиното тековно работење; 

б) На редот бр. 4.2 - „сопствени акции“, се искажу-
ва износот на сопствените акции евидентиран на сме-
тката 902 (во апсолутен износ); 

в) На редот бр. 4.3 - „нематеријални средства“, се 
искажуваат гудвилот, патентите, лиценците, концесии-
те и заштитните знаци евидентирани на сметките 002, 
003 и 0041 намалени за соодветниот дел од сметката 
009 којшто се однесува на овие средства; 

г) На редот бр. 4.4 - „нето негативни ревалоризаци-
ски резерви“ се искажува износот на нето негативните 
ревалоризациски резерви и останатите разлики од 
вреднување на заштитата на вредноста на нето-вложу-
вања во странска валута (соодветен дел од сметката 
9055), нетековните средства коишто се чуваат за про-
дажба или групите за отуѓување (соодветниот дел од 
сметката 9052), ефективниот дел на заштитата на вред-
носта на паричните текови  (соодветниот дел од сме-
тката 9056), како и износот на други слични ревалори-
зациски резерви и останати разлики;  

д) На редот бр. 4.5 - „разлика меѓу висината на по-
требната и извршената исправка на вредноста/посеб-
ната резерва“, се искажува разликата помеѓу износот 
на исправка на вредноста/посебната резерва, утврден 
согласно со методологијата за класификација пропиша-
на од Народната банка и извршената исправка на вред-
носта/издвоената посебна резерва искажана на соодвет-
ните сметководствени сметки, освен разликата којашто 
се јавува како резултат на сметководственото доцнење; 
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ѓ) На редот бр. 4.6 - „износ на неиздвоена исправка 
на вредноста и посебната резерва како резултат на 
сметководствено доцнење“, се искажува износот на ис-
правка на вредноста и посебната резерва којшто бан-
ката не го прикажала како резултат на сметководствено 
доцнење. 

4.5. На редот бр. 5 - „обични акции, резерви и задр-
жана добивка и одбитни ставки“, се искажува збирот 
на износите од редот бр. 1.1.1, редот бр. 1.2.1, редот бр. 
2 и редот бр. 3, намален за износот на одбитните ста-
вки од редот бр. 4. 

4.6. На редот бр. 6 - „износ на останати позиции ко-
ишто можат да се вклучат во основниот капитал“, се 
внесува помалиот износ од износот од редот бр. 5 и од 
износот добиен како збир на редот бр. 1.1.2 (номинална 
вредност на некумулативните приоритетни акции) и 
редот бр. 1.2.2 (премија од продажбата на некумула-
тивните приоритетни акции). 

4.7. Износот на основниот капитал се искажува на 
редот бр. I - „основен капитал“ и се добива како збир 
на износот од редот бр. 5 и износот од редот бр. 6. 

 
II.2 Дополнителен капитал  I 

 
5. Износот на дополнителниот капитал I се прика-

жува со користење на следниве правила: 
5.1 На редот бр. 7 - „уплатени и запишани кумула-

тивни приоритетни акции и премијата врз основа на 
овие акции“, се искажува износот на запишаните и уп-
латените кумулативни приоритетни акции и премијата 
од продажбата на тие акции, којшто се добива како 
збир на износите од редот бр. 7.1 - „Номинална вред-
ност“ и редот бр. 7.2 - „Премија“. 

Номиналната вредност на кумулативните приори-
тетни акции се евидентира на сметката 9120, додека 
премијата од продажбата на овие акции се евидентира 
на сметката 9122.  

5.2 На редот бр. 8 - „ревалоризациски резерви“ се 
внесуваат нереализираните добивки врз основа на ре-
валоризација на сопственички хартии од вредност и 
должнички инструменти коишто се расположливи за 
продажба (80% од овој износ). Овие нереализирани до-
бивки се евидентирани на соодветниот дел од сметката 
9051. 

5.3 На редот бр. 9 - „хибридни капитални инстру-
менти“, се искажуваат хибридните капитални инстру-
менти коишто ги исполнуваат условите пропишани во 
Одлуката и коишто се евидентирани на соодветниот 
дел од сметките 908 и 910.     

5.4 На редот бр. 10 - „субординирани инструмен-
ти“, се искажуваат субординираните инструменти кои-
што ги исполнуваат условите пропишани во Одлуката 
и коишто се евидентирани на соодветниот дел од смет-
ката 911.  

Износот на субординираниот инструмент којшто се 
вклучува во дополнителниот капитал I во последните 
пет години од рокот на достасување или исплата, се 
пресметува на следниов начин: 

- субординираниот инструмент се вклучува во це-
лиот износ доколку до рокот на достасување или исп-
лата има повеќе од 5 години и еден ден; 

- субординираниот инструмент се вклучува во из-
нос од 80% доколку рокот на достасување или исплата 
е меѓу 4 години и еден ден и 5 години; 

- субординираниот инструмент се вклучува во из-
нос од 60% доколку рокот на достасување или исплата 
е меѓу 3 години и еден ден и 4 години; 

- субординираниот инструмент се вклучува во из-
нос од 40% доколку рокот на достасување или исплата 
е меѓу 2 години и еден ден и 3 години; 

- субординираниот инструмент се вклучува во из-
нос од 20% доколку рокот на достасување или исплата 
е меѓу 1 година и еден ден и 2 години. 

Во текот на последната година до рокот на достасу-
вање или исплата, субординираниот инструмент не се 
вклучува во дополнителниот капитал I. 

5.5 На редот бр. 11 - „износ на субординирани ин-
струменти коишто можат да бидат дел од дополнител-
ниот капитал I“, се внесува помалиот износ од: 

- износот на субординираните инструменти (редот 
бр. 10); и 

- 50% од износот на основниот капитал (редот бр. I).  
5.6 На редот бр. II - „дополнителен капитал I“, се 

искажува вкупниот износ на дополнителниот капитал I, 
којшто се добива како збир на износите од редовите бр. 
7, 8, 9 и 11. 

 
II.3 Одбитни ставки од основниот капитал  

и дополнителниот капитал I 
 
6. Износот на одбитните ставки од основниот капи-

тал и дополнителниот капитал I се прикажува со кори-
стење на следниве правила: 

6.1 На редот бр. 12 - „вложувања во капиталот на 
други банки или финансиски институции коишто изне-
суваат над 10% од капиталот на тие институции“, се 
искажува нето сметководствената вредност на вложу-
вањата на банката утврдени согласно со точка 17 став 2 
потточка а) од Одлуката. 

Нето сметководствената вредност на позициите од 
став 1 од оваа потточка ја претставува:  

- набавната вредност на вложувањата, евидентира-
на на соодветниот дел од сметките 075, 0785, 085, 0885, 
095, 0985 коригирана за износот на ревалоризација или 
оштетување; 

- набавната вредност на вложувањата во сопстве-
нички хартии од вредност коишто, согласно со Одлука-
та не се дел од портфолиото за тргување на банката и 
коишто се евидентираат на соодветните сметки од кла-
сите 3 и 4, коригирана за износот на исправката на 
вредноста, износот на премијата или дисконтот и про-
мените во објективната вредност. 

6.2 На редот бр. 13 - „вложувања во субординирани 
и хибридни капитални инструменти и други инстру-
менти на институциите од редот бр. 12“, се искажуваат 
нето сметководствената вредност на вложувањата во 
субординирани и хибридни капитални инструменти и 
други инструменти (точка 17 став 2 потточка б) од Од-
луката). 

Нето сметководствената вредност на позициите од 
став 1 од оваа потточка ја претставува нивната сметко-
водствена вредност коригирана за износот на изврше-
ната исправка на вредност, износот на премијата или 
дисконтот и промените во објективната вредност на 
тие вложувања (на соодветниот дел од сметките 509, 
519, 529 и други соодветни сметки од класите 3 и 4 на 
кои се евидентираат субординираните и хибридните 
капитални инструменти и други инструменти на инсти-
туциите од редот бр. 12, а коишто не се дел од портфо-
лиото за тргување).  

6.3 На редот бр. 14 - „збирен износ на вложувања 
во капиталот, субординирани и хибридни 
инструменти и други инструменти којшто надминува 
10% од збирот на редот бр. I и редот бр. II“, се 
искажува збирен износ на нето сметководствената 
вредност на вложувањата на банката од точка 17 став 
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2 потточка в) од Одлуката. Во оваа позиција се вне-
сува само збирниот износ којшто претставува над-
минување над 10% од збирот на основниот капитал и 
дополнителниот капитал I на банката, пред да се на-
мали за одбитните ставки од овој дел. 

Нето сметководствената вредност на позициите од 
став 1 од оваа потточка ја претставува нивната сметко-
водствена вредност евидентирана на соодветниот дел 
од сметките 075, 0785, 085, 0885, 095, 0985, 509, 519, 
529 и на други соодветни сметките од класите 3 и 4, ко-
ригирана за делот од овие сметки којшто се однесува 
на ревалоризацијата или оштетувањето, извршената ис-
правка на вредноста, износот на премијата или дискон-
тот и промените во објективната вредност. Во утврду-
вањето на збирниот износ се вклучуваат сите вложува-
ња во капиталот, субординираните и хибридните ин-
струменти и други инструменти коишто не се дел од 
портфолиото за тргување. 

6.4 На редот бр. 15 - „директни вложувања во капи-
талот на друштвата за осигурување и реосигурување и 
на друштвата за управување со пензиските фондови“, 
се искажува нето сметководствената вредност на ди-
ректните вложувања на банката во капиталот на друш-
твата за осигурување и реосигурување и на друштвата 
за управување со пензиските фондови. 

Нето сметководствената вредност на позициите од 
став 1 од оваа потточка ја претставува нивната сметко-
водствена вредност евидентирана на соодветниот дел 
од сметките 0753, 0754, 0785, 0853, 0854, 0885, 0953, 
0954, 0985 и на други соодветни сметките од класите 3 
и 4, коригирана за делот од овие сметки којшто се од-
несува на ревалоризацијата или оштетувањето, изврше-
ната исправка на вредноста, износот на премијата или 
дисконтот и промените во објективната вредност. По-
зициите од став 1 од оваа потточка ги вклучуваат и ди-
ректните вложувања во капиталот на друштвата за оси-
гурување и реосигурување и на друштвата за управува-
ње со пензиските фондови, коишто се дел од портфо-
лиото за тргување на банката. 

6.5 На редот бр. 16 - „вложувања во финансиски ин-
струменти издадени од друштвата за осигурување и ре-
осигурување и на друштвата за управување со пензи-
ските фондови“, се искажува нето сметководствената 
вредност на вложувањата во финансиски инструменти 
издадени од друштвата за осигурување и реосигурува-
ње и друштвата за управување со пензиските фондови, 
коишто, согласно со прописите, се вклучуваат во утвр-
дувањето на капиталот на овие друштва. 

Нето сметководствената вредност на позициите од 
став 1 од оваа потточка ја претставува нивната сметко-
водствена вредност евидентирана на соодветниот дел 
од сметките 509, 519, 529 и на други соодветни сметки 
од класите 3 и 4, коригирана за делот од овие сметки 
којшто се однесува на извршената исправка на вред-
ност, износот на премијата или дисконтот и промените 
во објективната вредност. Позициите од став 1 од оваа 
потточка ги вклучуваат и финансиските инструменти 
коишто се вклучуваат во капиталот на друштвата за 
осигурување и реосигурување и на друштвата за упра-
вување со пензиските фондови и коишто се дел од 
портфолиото за тргување на банката. 

6.6. На редот бр. 17 - „износ на надминување на 
лимитите за вложувања во нефинансиски институции“, 
се искажува надминувањето на лимитите од Законот за 
банките коишто се однесуваат на поединечен капита-
лен дел (15%) и на агрегатен, односно вкупен износ на 
капитални делови во нефинансиски институции (30%). 

На оваа позиција се искажува само износот на над-
минувањето над пропишаниот лимит. Доколку банката 
ги надмине и двата наведени лимити, како одбитна 
ставка се зема поголемиот износ од надминувањата на 
двата лимити. 

6.7. На редот бр. 18 - „позиции како резултат на 
консолидација (негативни износи)“, се прикажува нега-
тивната вредност на позициите коишто се резултат на 
консолидација. 

6.8 На редот бр. III - „одбитни ставки“, се искажува 
вкупниот износ на одбитните ставки, којшто се добива 
како збир на износите од редовите бр. 12 до 18.  

6.9 Збирот на основниот капитал и дополнителниот 
капитал I се намалува за одбитните ставки од редот бр. 
III и тоа 50% од одбитните ставки се покриваат од ос-
новниот капитал и 50% од одбитните ставки се покри-
ваат од дополнителниот капитал I. Доколку износот на 
одбитните ставки од редот бр. III којшто треба да се 
одбие од дополнителниот капитал I го надмине негови-
от износ, остатокот на износот на одбитни ставки се 
одбива од основниот капитал.  

Износот на основен капитал по одбитните ставки и 
на дополнителен капитал I по одбитните ставки, доби-
ен согласно со ставот 1 од оваа потточка, се внесува во 
редовите IV и V, соодветно. 

 
II.4 Дополнителен капитал II 

 
7. На редот бр. 19 - „субординирани инструменти 

од дополнителен капитал II“, се искажуваат суборди-
нираните инструменти коишто, согласно со точка 18 од 
Одлуката, се дел од дополнителниот капитал II (еви-
дентирани на соодветниот дел од сметката 911). 

8. На редот бр. 20 - „дополнителен капитал I и II“, 
се внесува збирот на редовите бр. V и 19. 

9. На редот бр. 21 - „дозволен износ на дополните-
лен капитал I и II“, се внесува помалиот износ од: 

- редот бр. 20 (дополнителен капитал I и II); и 
- редот бр. IV (основен капитал по одбитните ста-

вки). 
Врз основа на износот од редот бр. 21, во редовите 

21.1 и 21.2 се внесуваат соодветните износи на дозво-
лен износ на дополнителен капитал I и II. Редот 21. 1 се 
пополнува со следење на следниве правила: 

1) доколку збирот на дополнителниот капитал I и II 
е помал од износот на основниот капитал по одбитните 
ставки (износот од редот бр. 20 е помал од износот од 
редот бр. IV), се внесува износот од редот бр. V; 

2) доколку збирот на дополнителниот капитал I и II 
е поголем од износот на основниот капитал по одбит-
ните ставки, а дополнителниот капитал I по одбитните 
ставки е помал од основниот капитал по одбитните 
ставки, се внесува износот од редот бр. V; 

3) доколку збирот на дополнителниот капитал I и II 
е поголем од износот на основниот капитал по одбит-
ните ставки и дополнителниот капитал I по одбитните 
ставки е поголем од основниот капитал по одбитните 
ставки, се внесува износот од редот бр. 21. 

На редот бр. 21.2 се внесува разликата помеѓу редот 
бр. 21 и редот бр. 21.1.  

10. На редот бр. 22 - „вишок на основен капитал“, 
се внесува вишокот основен капитал којшто не се ко-
ристи за покривање на кредитниот ризик, ризикот од 
промена на цените на стоките, ризикот на другата до-
говорна страна, ризикот од порамнување и валутниот 
ризик. Овој износ се добива како разлика помеѓу изно-
сот на основниот капитал по одбитните ставки (редот 
бр. IV) и збирот на редовите 4, 7, 9, 10.5, 10.6 и 10.7 од 
образецот АК. 
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Износот од редот бр. 22 помножен со 150%, однос-
но 250% се внесува на редовите бр. 22.1 и 22.2, соод-
ветно. 

11. На редот бр. VI - „дозволен износ на дополните-
лен капитал II“, се внесува помалиот износ од износите 
на редовите бр. 21.2 и 22.1.  

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, доколку 
дополнителниот капитал II од редот бр. 21.2 е поголем 
од вишокот основен капитал од редот бр. 22.1, но доз-
волениот износ на дополнителен капитал I и II (ред бр. 
21) не е поголем од вишокот основен капитал од редот 
бр. 22.2, на овој ред се внесува износот од редот бр. 
21.2.  

 
II.5 Сопствени средства 

 
12. На редот бр. VII - „основен капитал“ се внесува 

износот од редот бр. IV. 
На редот бр. VIII - „дополнителен капитал I“ се 

внесува износот од редот бр. 21.1. 
На редот бр. IX - „дополнителен капитал II“ се вне-

сува износот од редот бр. VI. 
На редот бр. X - „сопствени средства“, се прикажу-

ва вкупниот износ на сопствени средства на банката 
како збир на износот на основниот капитал од редот 
бр. VII, износот на дополнителниот капитал I од редот 
бр. VIII и износот на дополнителниот капитал II од 
редот бр. IX.  

 
III. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОРТФОЛИОТО ЗА ТРГУВАЊЕ 

НА БАНКАТА 
 
13. Извештајот за портфолиото за тргување на бан-

ката (образец ПТ), содржи податоци за позициите од 
портфолиото за тргување, односно за долгите и кратки-
те позиции во финансиски инструменти и стоки кои-
што се држат заради тргување во свое име и за своја 
сметка и во име и за сметка на клиенти на банката, по-
зиции коишто се јавуваат кога банката добила овласту-
вање да настапува како поддржувач на пазар и позиции 
заради заштита на вредноста на другите позиции во 
портфолиото.  

Извештајот за портфолиото за тргување на банката 
(образец ПТ) се пополнува со користење на следниве 
правила: 

13.1 Во колоната бр. 3 се прикажува вкупниот из-
нос на долгите позиции во одредени финансиски ин-
струменти коишто се дел од портфолиото за тргување, 
а во колоната бр. 4 се прикажува вкупниот износ на 
кратките позиции во овие инструменти (во апсолутен 
износ). Збирот на долгите позиции (колона бр. 3) и кра-
тките позиции (колона бр. 4) во финансиските инстру-
менти коишто, согласно со Одлуката, се дел од пор-
тфолиото за тргување, се искажува во колоната бр. 5. 

При прикажувањето на позициите во портфолиото 
за тргување, секој одделен финансиски инструмент се 
вклучува во вкупниот износ на долга, односно кратка 
позиција на нето-основа, согласно со точка 56 од 
Одлуката.  

13.2. На редот бр. I - „хартии од вредност“ одделно 
се искажуваат должничките инструменти, сопственич-
ките хартии од вредност и конвертибилните хартии од 
вредност коишто се дел од портфолиото за тргување.  

Долгите и кратките позиции на хартиите од вред-
ност од портфолиото за тргување се евидентирани на 
соодветниот дел од сметките 36, 40, 46, 79 и 89, како и 
сите други сметки на кои се евидентирани долги или 
кратки позиции во хартии од вредност коишто, соглас-
но со Одлуката, се дел од портфолиото за тргување. 

13.3 На редот бр. II - „стоки“ се искажува износот 
на стоките коишто се распоредени во портфолиото за 
тргување.  

13.4 На редот бр. III - „финансиски деривати“ се 
искажуваат финансиските деривати коишто се распоре-
дени во портфолиото за тргување, и тоа: фју-
черс/форвард каде што предмет е каматната стапка, 
фјучерс/форвард каде што предмет е должнички ин-
струмент, форвард каде што предмет е девизниот курс, 
фјучерс/форвард каде што предмет е сопственичка хар-
тија од вредност, фјучерс/форвард каде што предмет е 
берзански индекс, своп на каматни стапки, своп на ва-
лути, своп на сопственички хартии од вредност и оп-
ции. Овие позиции ги вклучуваат дериватите евиденти-
рани на соодветниот дел од сметките 35 и 45, односно 
75 и 85. Вградените деривати и дериватите коишто се 
чуваат за управување со ризикот се прикажуваат во 
оваа позиција (тие се дел од портфолиото за тргување), 
само доколку се однесуваат на инструменти коишто се 
дел од портфолиото за тргување. Сите останати вграде-
ни деривати и деривати коишто се чуваат за управува-
ње со ризикот, коишто не се однесуваат на инструмен-
ти што се дел од портфолиото за тргување, се вклучу-
ваат во портфолиото на банкарски активности и се 
прикажуваат во активата пондерирана според кредит-
ниот ризик (образец АПКР).    

13.5 На редот бр. IV - „други финансиски инстру-
менти“ се искажуваат другите финансиски инструмен-
ти коишто се дел од портфолиото за тргување, и тоа: 
договори за гарантирање и/или пласман на емисија на 
хартии од вредност, репо-договори и договори за зај-
мување или давање на заем хартии од вредност или 
стоки, провизии, надоместоци, камати, дивиденди и 
маргини врз основа на финансиски деривати со кои се 
тргува на берза и што се директно поврзани со позици-
ите вклучени во портфолиото за тргување и други ин-
струменти коишто, согласно со Одлуката, се дел од 
портфолиото за тргување, вклучувајќи ги и кредитите 
и другите инструменти што се чуваат заради тргување.  

13.6 На редот бр. V - „портфолио за тргување“, во 
колоната бр. 3 се искажува збирот на сите долги 
позиции, а во колоната бр. 4 - збирот на сите кратки 
позиции од портфолиото за тргување. Збирот на сите 
долги и на сите кратки позиции од портфолиото за тр-
гување се искажува во колоната бр. 5. 

 
IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВАТА ПОНДЕРИРАНА 

СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК 
 
14. Извештајот за активата пондерирана според кре-

дитниот ризик се доставува на два обрасци: 
- образец АПКР; и 
- обрасци АПКРВ.  

 
IV.1. Образец АПКР 

 
15. Образецот АПКР се пополнува со примена на 

следниве правила: 
15.1 Во колоната бр. 3 - „сметководствена вред-

ност“, се искажува сметководствената вредност на со-
одветната активна билансна позиција од колоната бр. 
2, којашто ги вклучува промените во објективната 
вредност и износот на премијата или дисконтот, но не 
ги вклучува акумулираната амортизација и исправката 
на вредноста. 

Во колоната бр. 4 - „исправка на вредност“, се внесу-
ва износот на извршената исправка на вредноста за со-
одветната активна билансна позиција од колоната бр. 2. 
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Колоната бр. 5 - „нето-износ“ ја претставува разли-
ката помеѓу износите од колоните бр. 3 и 4. 

Пондерите на ризичност на соодветните активни 
билансни позиции се искажуваат во колоната бр. 6  - 
„пондер“.  

Во колоната бр. 7 - „пондериран износ“, се внесува 
производот помеѓу нето-износот (колона бр. 5) и 
пондерот на ризичност (колона бр. 6). 

15.2 Редовите од образецот АПКР се пополнуваат 
како што следува: 

Позиции за кои важи пондер на ризичност 0%: 
1) Парични средства, злато и депозити кај Народна-

та банка. 
Овие позиции во сметководството на банката се 

евидентираат на сметките: 100, 101, 1054, 1080, 300, 
3080 и 3118. 

2) Побарувања од Народната банка и побарувања 
обезбедени со хартии од вредност издадени од Народ-
ната банка. 

На оваа позиција се искажуваат побарувањата еви-
дентирани на сметките: 14, 1550, 165 (на соодветниот 
дел), 3750, 3850, 3950, 39950, 4150, 4250, 4350, 43950, 
4750, 4850, 4950, 49950, 5050, 5150, 5250, 5350, 5450, 
5550, 5850, 5950, 59950, како и сите останати сметки на 
кои се евидентирани побарувањата обезбедени со 
хартии од вредност издадени од Народната банка. 

3) Побарувања од Република Македонија и побару-
вања обезбедени со неотповикливи гаранции што се 
платливи на првиот писмен повик и хартии од вред-
ност издадени од страна на Република Македонија. 

Овие позиции ги вклучуваат побарувањата евиден-
тирани на соодветниот дел од сметките: 1510, 161, 
3710, 3810, 3910, 39910, 4110, 4210, 4310, 43910, 4710, 
4810, 4910, 49910, 5010, 5110, 5210, 5710, 5810, 5910, 
59910, како и сите останати сметки на кои се евиденти-
рани побарувањата обезбедени со неотповикливи га-
ранции што се платливи на првиот писмен повик и хар-
тии од вредност издадени од страна на Република Ма-
кедонија. 

4) Побарувања од Европската централна банка и од 
владите и централните банки на земјите-членки на 
Европската унија, Швајцарија, Канада, Јапонија, Ав-
стралија, Норвешка и САД, како и побарувања обезбе-
дени со неотповикливи гаранции што се платливи на 
првиот писмен повик и хартии од вредност издадени 
од Европската централна банка и од владите на овие 
земји или нивните централни банки. 

Овие позиции се евидентираат на соодветниот дел 
од сметките: 1581, 1585, 168, 3781, 3785, 3881, 3885, 
3981, 3985, 39981, 39985, 4181, 4185, 4281, 4285, 4381, 
4385, 43981, 43985, 4781, 4785, 4881, 4885, 4981, 4985, 
49981, 49985, 5081, 5085, 50985, 5181, 5185, 51985, 
5281, 5285, 52985, 5385, 5585, 5781, 5785, 5881, 5885, 
5981, 5985, 59981, 59985, како и на сите останати сме-
тки на кои се евидентирани побарувањата од став 1 од 
оваа потточка. 

5) Побарувања од мултилатерални развојни банки и 
побарувања обезбедени со неотповикливи гаранции и 
хартии од вредност издадени од овие банки.  

На оваа позиција се искажуваат побарувањата еви-
дентирани на соодветниот дел од сметките: 1585, 168, 
332, 3785, 3885, 3985, 39985, 4185, 4285, 4385, 43985, 
4785, 4885, 4985, 49985, 5085, 50985, 5185, 51985, 5285, 
52985, 5385, 5785, 5885, 5985, 59985, како и на сите 
други сметки на кои се евидентирани побарувањата 
обезбедени со неотповикливи гаранции што се платли-
ви на првиот писмен повик и хартии од вредност 
издадени од мултилатерални развојни банки. 

6) Побарувања обезбедени со паричен депозит или 
парични средства во депо, до износот на паричниот де-
позит, односно на паричните средства во депо - се 
вклучуваат сите побарувања или делови на побарува-
ња, коишто се во полн износ обезбедени со положен 
денарски или девизен депозит кај банката, или со оста-
вени парични средства во депо. Притоа, паричниот де-
позит или паричните средства во депо можат да се сме-
таат како обезбедување само кога се исполнети исто-
времено сите услови од точка 40 потточка ѓ) од Одлу-
ката, коишто се однесуваат на побарувањата со пондер 
на ризичност 0%.  

7) Сите активни билансни позиции коишто, согласно 
со глава II од Одлуката, претставуваат одбитни ставки 
од сопствените средства или нивните компоненти. 

Позиции за кои важи пондер на ризичност 20%: 
8) Побарувања покриени со друг вид обезбедувања 

дадени од Република Македонија, Европската централ-
на банка, владите и централните банки на земјите-
членки на Европската унија, Швајцарија, Канада, Јапо-
нија, Австралија, Норвешка и САД, освен побарувања-
та за кои важи пондер на ризичност 0%, како и побару-
вањата од лица основани од овие институции, чиешто 
работење и обврски се целосно покриени со експли-
цитна гаранција издадена од тие институции. 

9) Побарувања обезбедени со злато (до износот на 
обезбедувањето), при што се истовремено исполнети 
условите дефинирани во точка 40 потточка ѓ) од 
Одлуката, коишто се однесуваат на побарувањата со 
пондер на ризичност 0%. 

10) Побарувања од првокласни банки и побарувања 
обезбедени со неотповикливи гаранции и хартии од 
вредност издадени од овие банки. 

На оваа позиција се искажува соодветниот дел од 
сметките: 13, 1551, 1585, 165, 168, 301, 310, 311, 315, 
316, 319, 332, 335, 3751, 3785, 379, 3851, 3885, 3951, 
3985, 39951, 39985, 4151, 4185, 419, 4251, 4285, 4351, 
4385, 43951, 43985, 4751, 4785, 479, 4851, 4885, 4951, 
4985, 49951, 49985, 5051, 5085, 5088, 50951, 50985, 
5151, 5185, 5188, 51951, 51985, 5251, 5285, 5288, 52951, 
52985, 5385, 5585,  5751, 5785, 5851, 5885, 5951, 5985, 
59951, 59985, којшто се однесува на побарувањата од 
првокласни банки.  

Во оваа позиција се вклучуваат и сите побарувања 
коишто се евидентирани на други сметки од билансот 
на состојба, а коишто се обезбедени со неотповикливи 
гаранции и хартии од вредност издадени од првоклас-
ни банки. 

11) Побарувања од домашни и странски банки кои-
што не влегуваат во групата на првокласни банки, со 
преостаната рочност до една година и побарувања со 
преостаната рочност до една година обезбедени со не-
отповикливи гаранции и хартии од вредност издадени 
од овие банки. 

Овие позиции го вклучуваат соодветниот дел од 
сметките: 13, 1551, 1552, 1585, 165, 168, 301, 310, 311, 
315, 316, 319, 332, 335, 3751, 3785, 379, 3851, 3885, 
3951, 3985, 39951, 39985, 4151, 4152, 4185, 419, 4251, 
4252, 4285, 4351, 4352, 4385, 43951, 43952, 43985, 4751, 
4752, 4785, 479, 4851, 4852, 4885, 4951, 4952, 4985, 
49951, 49952, 49985, 5051, 5052, 5085, 5088, 50951, 
50952, 50985, 5151, 5185, 5188, 51951, 51985, 5251, 
5252, 5285, 5288, 52951, 52952, 52985, 5385, 5585, 5751, 
5752, 5785, 5851, 5852, 5885, 5951, 5985, 59951, 59985, 
којшто се однесува на побарувањата од домашни и 
странски банки коишто не влегуваат во групата првок-
ласни банки, со преостаната рочност до 1 година.  
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Во оваа позиција се вклучуваат и сите побарувања 
коишто се евидентирани на други сметки од билансот 
на состојба, а коишто имаат преостаната рочност до 
една година и се обезбедени со неотповикливи гаран-
ции и хартии од вредност издадени од домашни и 
странски банки коишто не влегуваат во групата првок-
ласни банки. 

12) Побарувања покриени со друг вид обезбедува-
ња дадени од мултилатерални развојни банки, освен 
побарувањата за кои важи пондер на ризичност 0%. 

Позиции за кои важи пондер на ризичност 50%: 
13) Побарувања од државните фондови и државни-

те агенции во Република Македонија и побарувања 
обезбедени со неотповикливи гаранции и хартии од 
вредност издадени од овие субјекти. 

На оваа позиција се искажува соодветниот дел од 
сметките: 1512, 161, 3712, 379, 3812, 3912, 39912, 4112, 
419, 4212, 4312, 43912, 4712, 479, 4812, 4912, 49912, 
5012, 5112, 5212, 5712, 5812, 5912, 59912, како и поба-
рувањата евидентирани на сите останати сметки од 
билансот на состојба, а коишто претставуваат побару-
вања од државни фондови и агенции, како и побарува-
ња обезбедени со неотповикливи гаранции и хартии од 
вредност издадени од овие субјекти. 

14) Побарувања врз основа на станбени кредити ко-
ишто се целосно обезбедени со хипотеки на станбени 
објекти во кои живее или ќе живее комитентот, или ко-
ишто комитентот ги издава под наем за живеење. 

Во оваа позиција се прикажуваат побарувањата 
евидентирани на соодветниот дел од сметките: 1571, 
1587, 167, 168, 39971, 39987, 43971, 43987, 49971, 
49987, 50711, 5087, 51711, 5187, 52711, 5287, 587, 5887, 
597, 5987, 5997, 59987, како и други сметки на кои се 
евидентирани побарувањата од оваа позиција. 

15) Побарувања од регионалните или локалните 
власти на земјите-членки на Европската унија, Швајца-
рија, Канада, Јапонија, Австралија, Норвешка и САД. 

Во оваа позиција се прикажуваат побарувањата 
евидентирани на соодветниот дел од сметките: 168, 
3781, 379, 3881, 3981, 39981, 4181, 419, 4281, 4381, 
4781, 479, 4881, 4981, 49981, 5081, 5181, 5281, 5781, 
5881, 5981, 59981, како и други сметки на кои се еви-
дентирани побарувањата од оваа позиција. 

Позиции за кои важи пондер на ризичност 100%: 
16) Земјиште, недвижности и опрема, коишто се 

искажуваат на сметките 01 и 02. 
17) Вложувања во капиталот, субординираните ин-

струменти и хибридните капитални инструменти и 
други вложувања во капиталот на други банки и фи-
нансиски институции коишто, согласно со глава II од 
Одлуката, не претставуваат одбитни ставки од сопстве-
ните средства. 

Побарувањата коишто се вклучуваат во оваа позици-
ја се евидентираат на соодветниот дел од сметките 075, 
0785, 085, 0885, 095, 0985, 5095, 50985, 5195, 51985, 
5295, 52985, класите 3 и 4, како и други сметки на кои се 
евидентирани побарувањата од оваа позиција. 

18) Долгорочни побарувања од банки коишто не се 
вклучени во побарувања за кои важи пондер на ризич-
ност 20%, а коишто се евидентираат на соодветниот 
дел од сметките: 13, 1551, 1552, 1585, 165, 168, 301, 
310, 311, 315, 316, 319, 332, 335, 3751, 3785, 379, 3851, 
3885, 3951, 3985, 39951, 39985, 4151, 4152, 4185, 419, 
4251, 4252, 4285, 4351, 4352, 4385, 43951, 43952, 43985, 
4751, 4752, 4785, 479, 4851, 4852, 4885, 4951, 4952, 
4985, 49951, 49952, 49985, 5051, 5052, 5085, 5088, 
50951, 50952, 50985, 5151, 5185, 5188, 51951, 51985, 
5251, 5252, 5285, 5288, 52951, 52952, 52985, 5385, 5585, 
5751, 5752, 5785, 5851, 5852, 5885, 5951, 5985, 59951, 
59985, како и други сметки на кои се евидентирани по-
барувањата од оваа позиција. 

19) Побарувања врз основа на кредити, камати и 
други побарувања, освен побарувањата за кои важат 
другите пондери на ризичност. На оваа позиција се 
прикажуваат позициите евидентирани на соодветниот 
дел од сметките: 15, 16, 39, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
57, 58 и 59. 

20) Останата неспомената актива - се внесува зби-
рот на сите останати активни билансни позиции кои-
што не се вклучени во останатите позиции од овој 
образец, а коишто, согласно со Одлуката, се дел од 
портфолиото на банкарски активности на банката. 

Во оваа позиција се вклучуваат и сите достасани и 
нефункционални побарувања (сметки за сомнителни и 
спорни побарувања), платени гаранции, акредитиви 
(сметка 56), авали и други билансни побарувања 
настанати врз основа на вонбилансна изложеност на 
банката, без разлика во која категорија на пондер на 
ризичност припаѓа целокупното побарување, освен до-
стасаните и нефункционалните побарувања за кои ва-
жи повисок пондер на ризичност. 

Позиции за кои важи пондер на ризичност 125%: 
21) Изложеност кон физички лица врз основа на 

искористени пречекорувања врз основа на трансакци-
ски сметки (дозволени и недозволени) и искористени 
кредити врз основа на кредитни картички.  

Во оваа позиција се вклучуваат и сите достасани и 
нефункционални побарувања настанати врз основа на 
изложеноста од став 1 од оваа потточка. 

Во оваа позиција се вклучува изложеноста евиден-
тирана на соодветниот дел од сметките: 1571, 1587, 
167, 168, 39971, 379, 39987, 419, 43971, 43987, 479, 
49971, 49987, 50714, 50715, 5087, 5088, 51714, 51715, 
5187, 5188, 52714, 52715, 5287, 5288 како и други сме-
тки на кои се евидентирани побарувањата од оваа по-
зиција. 

I) Вкупна билансна актива изложена на кредитен 
ризик - претставува збир на позициите од редовите бр. 
1 до 21, при што се внесува збирот само за колоните 
бр. 3 и 5.  

II) Вкупна билансна актива пондерирана според 
кредитниот ризик - се внесува збирот на сите пондери-
рани износи на одделните активни билансни позиции 
од колоната бр. 7.  

III) Вкупна вонбилансна актива пондерирана спо-
ред кредитниот ризик - се внесува износот на вкупната 
вонбилансна актива пондерирана според кредитниот 
ризик, којшто се добива од редот бр. XVII од образецот 
АПКРВ - 1.  

IV) Вкупна актива пондерирана според кредитниот 
ризик - се внесува збирот на износот од редот бр. II и 
редот бр. III. 

 
IV.2 Обрасци АПКРВ 

 
16. Обрасците АПКРВ се состојат од два дела: 
- образец АПКРВ-1; и 
- обрасци АПКРВ-2.  
Во образецот АПКРВ-1 се прикажуваат т.н. основ-

ни вонбилансни позиции на банката, додека обрасците 
АПКРВ-2 се однесуваат на распоредувањето на финан-
сиските деривати.  

 
Образец АПКРВ-1 
 
17. Во рамките на овој образец се внесуваат актив-

ните вонбилансни ставки коишто преку употреба на 
соодветни фактори на конверзија се конвертираат во 
т.н. кредитни еквиваленти, а потоа со примена на соод-
ветни пондери на ризичност се врши пондерирање на 
кредитните еквиваленти. 
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Основните вонбилансни побарувања се искажуваат 
во нето-износ, односно сметководствената вредност на 
вонбилансните ставки (колона бр. 3) се намалува за 
износот на издвоената посебна резерва (колона бр. 4). 

Во рамките на одредени групи вонбилансни пози-
ции можат да бидат вклучени неколку различни вонби-
лансни ставки, со различен пондер на ризичност во 
зависност од категоријата на која £ припаѓа потенци-
јалниот должник на банката и видот на обезбедување-
то, имајќи го предвид начинот на распоредување на од-
делни позиции дефиниран во точка 15.2 од ова Упат-
ство.  

18. За колоните бр. 3, 4 и 5 важат истите правила 
коишто се применуваат на колоните бр. 3, 4 и 5 од 
образецот АПКР.  

19. Вкупниот нето-износ на одделните вонбилансни 
позиции од колоната бр. 5 се распоредува во колоните 
бр. 6, 7, 8, 9 или 10, во зависност од категоријата на 
koja и припаѓа потенцијалниот должник на банката и 
видот на обезбедувањето. Искажаните износи во коло-
ните бр. 6, 7, 8, 9 и 10 не се множат со соодветните 
пондери на ризичност, бидејќи пондерирањето се врши 
на крајот од образецот.  

20. Позициите од образецот АПКРВ-1 се пополну-
ваат како што следува: 

1) Неискористени отповикливи рамковни кредити 
коишто банката може да ги отповика во секој момент 
без претходно известување - се вклучува неискористе-
ниот дел од сите склучени рамковни кредити коишто 
банката има право да ги отповика во кој било момент, 
без притоа да е потребна согласност од страна на кли-
ентот. Оваа позиција ги вклучува вонбилансните ста-
вки евидентирани на соодветниот дел од сметката 
9934, како и други сметки на кои се евидентирани вон-
билансните ставки од оваа позиција; 

2) Покриени гаранции, акредитиви или други по-
криени вонбилансни позиции коишто не носат креди-
тен ризик, односно не претставуваат потенцијална кре-
дитна обврска за банката - се вклучуваат сите вонби-
лансни позиции на банката коишто се сметаат за по-
криени вонбилансни побарувања. Оваа позиција ги 
вклучува вонбилансните ставки евидентирани на соод-
ветниот дел од сметките 9931, 9933, 9934, 9936 и 9938, 
како и други сметки на кои се евидентирани вонби-
лансните ставки од оваа позиција; 

I) Вкупен износ на вонбилансните ставки со фактор 
на конверзија 0% - збир на сметководствената вред-
ност, посебната резерва и нето-износот на вонбиланс-
ните ставки за кои е одреден фактор на конверзија 0% 
(збир на позициите од редовите бр. 1 и 2). Нето-изно-
сот на овие вонбилансни ставки се распределува и по 
одделни пондери на ризичност; 

II) Фактор на конверзија - 0%; 
III) Вкупен износ на кредитни еквиваленти со фа-

ктор на конверзија 0% - производ на позициите од ре-
довите бр. I и II од колоните бр. 6, 7, 8, 9 и 10; 

3) Неискористени неотповикливи рамковни креди-
ти врз основа на дозволени пречекорувања врз основа 
на трансакциски сметки, кредитни картички и друг 
сличен вид потенцијална изложеност на кредитен ри-
зик со рок на важност до една година. Оваа позиција ги 
вклучува вонбилансните ставки евидентирани на соод-
ветниот дел од сметките 9933, 9934, 9936, како и други 
сметки на кои се евидентирани вонбилансните ставки 
од оваа позиција; 

IV) Вкупен износ на вонбилансните ставки со фа-
ктор на конверзија 20% - збир на сметководствената 
вредност, посебната резерва и нето-износот на вонби-
лансните ставки за кои е одреден фактор на конверзија 

20% (позиција од редот бр. 3). Нето-износот на оваа 
позиција се распределува и по одделни пондери на ри-
зичност; 

V) Фактор на конверзија - 20%; 
VI) Вкупен износ на кредитни еквиваленти со фа-

ктор на конверзија 20%: производ на позициите од ре-
довите бр. IV и V од колоните  бр. 6, 7, 8, 9 и 10; 

4) Неискористени неотповикливи рамковни креди-
ти врз основа на дозволени пречекорувања врз основа 
на трансакциски сметки, кредитни картички и друг 
сличен вид потенцијална изложеност на кредитен ри-
зик со рок на важност над една година. Оваа позиција 
ги вклучува вонбилансните ставки евидентирани на со-
одветниот дел од сметките 9933, 9934, 9936, како и 
други сметки на кои се евидентирани вонбилансните 
ставки од оваа позиција; 

5) Чинидбени гаранции - сите видови непокриени 
чинидбени гаранции кај кои банката се јавува како га-
рант дека нејзиниот комитент ќе изврши одредена 
активност. Оваа позиција ги вклучува вонбилансните 
ставки евидентирани на соодветниот дел од сметката 
9930; 

VII) Вкупен износ на вонбилансните ставки со фа-
ктор на конверзија 50% - збир на сметководствената 
вредност, посебната резерва и нето-износот на вонби-
лансните ставки за кои е одреден фактор на конверзија 
50% (збир на позициите од редовите бр. 4 и 5). Нето-
износот на овие вонбилансни ставки се распределува и 
по одделни пондери на ризичност; 

VIII) Фактор на конверзија - 50%; 
IX) Вкупен износ на кредитни еквиваленти со фа-

ктор на конверзија 50% - производ на позициите под 
редовите бр. VII и VIII од колоните бр. 6, 7, 8, 9 и 10; 

6) Непокриени акредитиви и гаранции - сите непо-
криени акредитиви и гаранции, освен непокриените чи-
нидбени гаранции. Оваа позиција ги вклучува вонби-
лансните ставки евидентирани на соодветниот дел од 
сметките 9930 и 9937, како и други сметки на кои се 
евидентирани вонбилансните ставки од оваа позиција; 

7) Останата неспомната вонбилансна актива - се 
вклучуваат сите останати вонбилансни ставки коишто 
не се вклучени во претходните позиции, а се однесува-
ат на други вонбилансни ставки коишто претставуваат 
изложеност на кредитен ризик на банката. Оваа пози-
ција ги вклучува вонбилансните ставки евидентирани 
на соодветниот дел од сметките 9932, 9935 и 9939, како 
и други сметки на кои се евидентирани вонбилансните 
ставки од оваа позиција; 

X) Вкупен износ на вонбилансните ставки со фа-
ктор на конверзија 100% - збир на сметководствената 
вредност, посебната резерва и нето-износот на вонби-
лансните ставки за кои е одреден фактор на конверзија 
100% (збир на позициите од редовите бр. 6 и 7). Нето-
износот на овие вонбилансни ставки се распределува и 
по одделни пондери на ризичност; 

XI) Фактор на конверзија - 100%; 
XII) Вкупен износ на кредитни еквиваленти со фа-

ктор на конверзија 100% - производ на позициите од 
редовите бр. X и XI од колоните бр. 6, 7, 8, 9 и 10; 

XIII) Вкупен износ на кредитни еквиваленти на 
вонбилансните ставки - збир на позициите од редовите 
бр. III, VI, IX и XII; 

XIV) Пондери - пондери на ризичност коишто се 
користат за пондерирање на активните билансни пози-
ции: 0%, 20%, 50%, 100% и 125%. 

XV) Вкупен пондериран износ на вонбилансните 
ставки врз основа на одделни пондери - производ на 
позициите од редовите бр. XIII и XIV; 
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XVI) Вкупен пондериран износ на вонбилансните 
ставки - збир на сите износи прикажани во колоните 
бр. 6, 7, 8, 9 и 10 од редот бр. XV. 

XVII) Вкупна вонбилансна актива пондерирана 
според кредитниот ризик - збир на позицијата од редот 
бр. XVI од овој образец, позицијата од редот бр. I коло-
на 6 од образецот АПКРВ-2/1 и позицијата од редот бр. 
I колона бр. 9 од образецот АПКРВ-2/2. 

 
Обрасци АПКРВ-2 
 
21. Обрасците АПКРВ-2 се користат за прикажува-

ње на специфичните вонбилансни позиции - финанси-
ски деривати, и тоа: 

- образец АПКРВ-2/1 којшто се користи за прика-
жување на финансиските деривати утврдени со приме-
на на методот на оригинална изложеност; 

- образец АПКРВ-2/2 којшто се користи за прика-
жување на финансиските деривати утврдени со приме-
на на методот на пазарна вредност. 

Финансиските деривати искажани во обрасците 
АПКРВ-2 се финансиските деривати коишто, согласно 
со Одлуката, не се дел од портфолиото за тргување 
(вградени деривати или деривати за заштита на вредно-
ста коишто се однесуваат на позиции коишто не се дел 
од портфолиото за тргување), поради што се сметаат 
како изложеност на кредитен ризик. Во овој образец се 
вклучуваат и финансиските деривати коишто се дел од 
портфолиото за тргување, доколку банката, согласно со 
одлуката, нема обврска за утврдување капитал потре-
бен за покривање на пазарните ризици. 

 
Образец АПКРВ-2/1 
 
22. Финансиските деривати се поделени во две гру-

пи во зависност од предметот на договорот за финанси-
ски дериват: каматна стапка или девизен курс и злато. 
За двата вида финансиски деривати се предвидени 
различни фактори на конверзија во зависност од рокот 
на достасување. Притоа, под рок на достасување се по-
дразбира рокот наведен во склучениот договор за фи-
нансиски дериват (договорна рочност).  

23. Во позициите од редовите бр. од 1 до 12 се вне-
суваат договорите за финансиски деривати чијшто 
предмет се каматните стапки, во зависност од рокот на 
достасување и пондерот на ризичност.  

Во позициите од редовите бр. од 13 до 24 се внесу-
ваат договорите за финансиски деривати чијшто пред-
мет се девизниот курс и златото, во зависност од рокот 
на достасување и пондерот на ризичност.  

24. Во колоната бр. 3 се внесува номиналниот износ 
на договорот за финансиски дериват, прикажан на со-
одветниот дел од сметките 950, 951 и 952.  

Во колоните бр. 4 и 5 се наведени соодветните фа-
ктори на конверзија и пондери на ризичност. Колоната 
бр. 6 претставува производ на колоните бр. 3, 4 и 5 и го 
претставува пондерираниот износ на одделните вонби-
лансни ставки искажани во овој образец. 

Факторот на конверзија за финансиските деривати 
со рок на достасување над 2 години изнесува 1% (за де-
риватите чијшто предмет се каматните стапки) и 3% (за 
дериватите чијшто предмет се девизниот курс и злато-
то) за секоја дополнителна година. За утврдување на 
факторот на конверзија на овие деривати се користат 
следниве формули: 

X = 1% + 1%*N - за дериватите чијшто предмет се 
каматните стапки 

Y = 5% + 3%*N - за дериватите чијшто предмет се 
девизниот курс и златото 

N - број на преостанати години по втората година 
до рокот на достасување на финансискиот дериват 

Пример: факторот на конверзија за финансиски де-
риват со рок на достасување од 4 години (каматни 
стапки) ќе изнесува 3%: 

X = 1% + 1%*2 = 3% 
25. Во рамките на позицијата од редот бр. I - „вкуп-

но“, се искажува збирот на редовите бр. од 1 до 24 од 
колоната бр. 3 и колоната бр. 6. Збирот на колоната бр. 
6 го претставува пондерираниот износ на финансиски-
те деривати пресметани според методот на оригинална 
изложеност. 

 
Образец АПКРВ-2/2 
 
26. Финансиските деривати искажани во образецот 

АПКРВ-2/2 се поделени во пет групи во зависност од 
предметот на договорот за финансиски деривати: ка-
матна стапка, девизен курс и злато, сопственички хар-
тии од вредност, благородни метали (освен злато) и 
стоки (освен благородни метали). За сите финансиски 
деривати се предвидени различни фактори на конвер-
зија во зависност од преостанатата рочност на дерива-
тот. Притоа, под преостаната рочност се подразбира 
преостанатиот период до договорениот рок на достасу-
вање на финансискиот дериват.  

Сите деривати коишто не можат да се распоредат 
во една од петте групи од ставот 1 на оваа точка, се 
распоредуваат како финансиски деривати чијшто пред-
мет на договор се стоки (освен благородни метали). 

27. Во позициите од редовите бр. од 1 до 12 се вне-
суваат договорите за финансиски деривати чијшто 
предмет се каматните стапки, во зависност од рокот на 
достасување и пондерот на ризичност.  

Во позициите од редовите бр. од 13 до 24 се внесу-
ваат договорите за финансиски деривати чијшто пред-
мет се девизниот курс и златото, во зависност од рокот 
на достасување и пондерот на ризичност.  

Во позициите од редовите бр. од 25 до 36 се внесу-
ваат договорите за финансиски деривати чијшто пред-
мет се сопственичките хартии од вредност, во завис-
ност од рокот на достасување и пондерот на ризичност.  

Во позициите од редовите бр. од 37 до 48 се внесу-
ваат договорите за финансиски деривати чиј предмет 
се благородните метали (освен златото), во зависност 
од рокот на достасување и пондерот на ризичност.  

Во позициите под редовите бр. од 49 до 60 се вне-
суваат договорите за финансиски деривати чијшто 
предмет се стоките (освен благородните метали), во за-
висност од рокот на достасување и пондерот на ризич-
ност.  

28. Во колоната бр. 3 се внесува номиналниот износ 
на договорот за финансискиот дериват прикажан на 
соодветниот дел од сметките 950, 951 и 952. 

Во колона бр. 4 се наведени соодветните фактори 
на конверзија.  

Во колоната бр. 5 се внесува потенцијалната изло-
женост како производ на номиналниот износ на финан-
сискиот дериват (колона бр. 3) и соодветниот фактор 
на конверзија (колона бр. 4). 

Во колоната бр. 6 се внесува износот на тековната 
изложеност утврдена како трошок на замена на дерива-
тот (точка 46 став 1 алинеја 1 од Одлуката). Оваа коло-
на не се пополнува за едновалутните своп-договори со 
кои двете договорни страни разменуваат приливи врз 
основа на променливи каматни стапки. 

Кредитниот еквивалент (колоната бр. 7) претставу-
ва збир на потенцијалната изложеност (колона бр. 5) и 
тековната изложеност (колона бр. 6). 
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Во колоната бр. 8 се наведени соодветните пондери 
на ризичност, а колоната бр. 9 го претставува пондери-
раниот износ на одделните вонбилансни ставки иска-
жани во овој образец (производ на колоните бр. 7 и 8). 

29. Во рамките на позицијата од редот бр. I - „вкуп-
но“, се искажува збирот на позициите од редовите бр. 1 
до 60 за колоните бр. 3, 5, 6, 7 и 9.  

Збирот на колоната бр. 9 го претставува пондерира-
ниот износ на финансиските деривати пресметани спо-
ред методот на пазарна вредност. 

 
V. ИЗВЕШТАЈ ЗА ВКУПНИТЕ АКТИВНОСТИ НА 

БАНКАТА 
 
30. Извештајот за вкупните активности на банката 

(образец ВА) се пополнува со користење на следниве 
правила: 

1) Вкупна билансна актива (нето) - се искажува из-
носот на вкупната билансна актива изложена на креди-
тен ризик од редот бр. I колоната бр. 5 од образецот 
АПКР. 

2) Ризични вонбилансни ставки - се искажува зби-
рот на нето-износите на вонбилансните ставки прика-
жани во редовите бр. I, IV, VII и X од колоната бр. 5 од 
образецот АПКРВ - 1.  

3) Активни позиции од портфолиото за тргување - 
се внесува вкупниот износ на активни позиции од 
портфолиото за тргување којшто се добива од редот бр. 
V колоната бр. 3 од образецот ПТ. 

4) Финансиски деривати од портфолиото на банкар-
ски активности - се искажува вкупниот номинален 
износ на сите договори за финансиски деривативи од 
редот бр. I колоната бр. 3 од образецот АПКРВ - 2/1 и 
од образецот АПКРВ -2/2. 

5) Вкупни активности - се искажува збирот на изно-
сите од редовите бр. 1 до 4 од овој образец. 

6) Портфолио за тргување - се внесува износот од 
редот бр. V колоната бр. 5 од образецот ПТ. 

7) Портфолио за тргување/вкупни активности - се 
искажува односот помеѓу портфолиото за тргување и 
вкупните активности. 

 
VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА КАПИТАЛОТ ПОТРЕБЕН ЗА 

ПОКРИВАЊЕ НА ВАЛУТНИОТ РИЗИК 
 
31. Извештајот за капиталот потребен за покривање 

на валутниот ризик (образец КПВР) е поделен во два 
дела, од кои првиот дел се однесува на утврдувањето 
на агрегатната девизна позиција на банката, додека 
вториот дел претставува утврдување на нето-позиција-
та на банката во злато.  

32. Првиот дел од образецот КПВР, којшто се одне-
сува на утврдувањето на агрегатната девизна позиција 
на банката, се пополнува со примена на следниве пра-
вила: 

32.1 Банката ги пополнува сите колони од образе-
цот за секоја одделна валута во која банката има актив-
ни и пасивни позиции коишто претставуваат изложе-
ност на валутен ризик, при што се прикажуваат пози-
циите коишто се вклучуваат во нето девизната позици-
ја во една валута, утврдена согласно со точка 52 од Од-
луката. 

По исклучок на став 1 од оваа точка, банката може 
да ги прикаже збирно сите валути коишто се јавуваат 
во билансот на состојба на банката и коишто заедно не 
надминуваат 10% од вкупната билансна и вонбилансна 
актива во странска валута и во денари со девизна 
клаузула (ред - „останати валути“). Овој ред се попол-
нува со примена на истите правила коишто важат за 
пополнување на позициите на одделни валути.  

32.2 Билансните и вонбилансните активни позиции 
се прикажуваат на бруто-основа, односно не се намалу-
ваат за соодветниот износ на исправка на вредноста, 
односно посебна резерва.  

32.3 Во колоната бр. 1 се внесуваат активните би-
лансни позиции во секоја валута, додека во колоната 
бр. 2 се внесуваат пасивните билансни позиции во таа 
валута.  

Во колоната бр. 3 се внесуваат вонбилансните пози-
ции во секоја валута во нето-износ, утврден како разли-
ка помеѓу вонбилансната актива и вонбилансната паси-
ва за секоја одделна валута во која банката има вонби-
лансни позиции коишто претставуваат изложеност на 
валутен ризик. Доколку вонбилансната актива е 
поголема од вонбилансната пасива (долга позиција), 
добиената разлика се внесува со позитивен предзнак. 
Доколку вонбилансната актива е помала од вонбиланс-
ната пасива (кратка позиција), добиената разлика се 
внесува со негативен предзнак.  

Активните и пасивните билансни и вонбилансни 
позиции се искажуваат во валутата во која гласат, 
освен позициите од редот - „останати валути“, коишто 
се прикажуваат во денари, со примена на средниот 
курс на Народната банка на денот на изработка на 
образецот КПВР. 

32.4 Во колоната бр. 4 - „нето девизна позиција во 
валута“, се внесува збирот на износите од колоните бр. 
1 и 3, намален за износот од колоната бр. 2. Долгите 
позиции (поголем износ на девизна билансна и вонби-
лансна актива од девизна билансна и вонбилансна 
пасива) се внесуваат со позитивен предзнак, додека 
кратките позиции (помал износ на девизна билансна и 
вонбилансна актива од девизна билансна и вонбиланс-
на пасива) се внесуваат со негативен предзнак.  

32.5 Во колоната бр. 5 - „среден курс на НБРМ“, се 
внесува средниот курс на Народната банка на денот на 
изработката на Извештајот за капиталот потребен за 
покривање на валутниот ризик. 

Оваа колона не се пополнува за редот - „останати 
валути“.  

32.6 Колоната бр. 6 - „нето девизна позиција во 
денари“ го дава производот на нето девизната позиција 
во валута (колона бр. 4) и средниот курс на Народната 
банка (колона бр. 5).  

За редот - „останати валути“, во оваа колона се 
внесува износот прикажан во колоната бр. 4.  

32.7 На редот бр. I - „вкупна долга девизна позици-
ја“ се внесува збирот на сите долги позиции од колона-
та бр. 6. 

На редот бр. II - „вкупна кратка девизна позиција“, 
се внесува збирот на сите кратки позиции од колоната 
бр. 6, во апсолутна вредност. 

На редот бр. III - „агрегатна девизна позиција“, се 
внесува поголемиот износ од вкупната долга девизна 
позиција (редот бр. I) и вкупната кратка девизна пози-
ција (редот бр. II).  

33. Вториот дел од образецот КПВР, којшто се од-
несува на утврдувањето на нето-позицијата на банката 
во злато, се пополнува со примена на следниве прави-
ла: 

33.1 За секоја одделна позиција во злато се попол-
нуваат колоните од бр. 1 до 4. При пополнувањето на 
секоја колона соодветно се применуваат правилата ко-
ишто важат за првиот дел од образецот КПВР, при што 
позициите се искажуваат во денари. 

Како одделна позиција во злато не се сметаат ну-
мизматичките збирки и залихите на ковани пари за 
продажба. 
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33.2 На редот бр. IV - „нето-позиција во злато“ се 
внесува збирот на позициите од колоната бр. 4, при 
што нето-позицијата во злато претставува разлика на 
долгите позиции во злато и кратките позиции во злато. 

34. На редот бр. V - „капитал потребен за покрива-
ње на валутниот ризик“, се внесува збирот на агрегат-
ната девизна позиција (редот бр. III) и нето-позицијата 
во злато (редот бр. IV), помножен со 8%. 

 
VII. ИЗВЕШТАЈ ЗА КАПИТАЛОТ ПОТРЕБЕН ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИОТ РИЗИК ОД 

ВЛОЖУВАЊА ВО ДОЛЖНИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 
35. Извештајот за капиталот потребен за покривање 

на специфичниот ризик од вложувања во должнички 
инструменти (образец СР - ДИ), го прикажува капита-
лот потребен за покривање на специфичниот ризик од 
вложувања во должнички инструменти коишто се дел 
од портфолиото за тргување на банката.  

Извештајот се пополнува со примена на следниве 
правила: 

35.1 Позициите во должничките инструменти се 
прикажуваат: 

- за секој одделен инструмент, при што долгата и 
кратката позиција во ист должнички инструмент може 
да се нетира само доколку се исполнети условите за не-
тирање од точката 56 од Одлуката. Во спротивно, дол-
гата и кратката позиција во ист должнички инструмент 
се прикажуваат како посебни позиции,  

- според карактеристиките на издавачот: позиции 
коишто не носат ризик, квалифицирани позиции (со 
преостаната рочност до 6 месеци, од 6 до 24 месеци и 
над 24 месеци) и останати позиции.    

35.2 Во колоната бр. 3 - „валута“, се внесува валута-
та во која е изразен секој одделен должнички инстру-
мент од портфолиото за тргување (денари, евра, долари 
и сл.). 

Во колоната бр. 4 се внесува износот на сметко-
водствената вредност на долгата позиција на секој од-
делен должничкиот инструмент.  

Во колоната бр. 4 се внесува износот на сметко-
водствената вредност на кратката позиција на секој од-
делен должнички инструмент (со негативен предзнак).  

Во колоната бр. 6 се внесува: 
- разликата помеѓу долгата и кратката позиција на 

банката во одделен должнички инструмент, доколку се 
исполнети условите за нетирање на позициите во ист 
должнички инструмент. Разликата на долгата и кратка-
та позиција се искажува во апсолутен износ; 

- апсолутниот износ на долгата или кратката пози-
ција на секој одделен должнички инструмент, доколку 
не се исполнети условите за нетирање. 

Должничките инструменти коишто се вклучуваат во 
овој образец се дефинирани во точка 72 од Одлуката, 
додека начинот на утврдување на нивната сметководс-
твената вредност е утврден со точките 56, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 66, 67, 68  и 70 од Одлуката. Сметководствената 
вредност на должничките инструменти вклучени во овој 
образец е евидентирана на соодветниот дел на сметките 
35, 36, 40, 45, 46, 75, 79, 85 и 89, како и на други сметки 
на кои се евидентираат должничките инструменти 
коишто се дел од портфолиото за тргување. 

35.3 Во колоната бр. 7 - „пондер“, се искажуваат 
процентите со кои банката треба да изврши пондерира-
ње на одделните позиции на должнички инструменти. 

Врз основа на извршената класификација според 
преостанатата рочност, банката врши пондерирање на 
позициите согласно со пондерите определени во табе-
лата бр. 4 од Одлуката. 

Позициите кај кои не може со сигурност да се утвр-
ди преостанатата рочност,  се распоредуваат во соод-
ветниот временски период преку утврдување на веро-
јатноста и зачестеноста на промената на каматните 
стапки на овие позиции. 

35.4 Во колоната бр. 8 - „пондерирана позиција“ се 
искажува пондерираниот износ на секоја позиција, 
којшто се добива како производ на апсолутната вред-
ност на нето-износот од колоната бр. 6 и соодветниот 
пондер за секоја одделна позиција (колона бр. 7).  

35.5 На редот бр. I се искажува вкупниот пондери-
ран износ на позициите коишто не носат ризик. 

На редот бр. II се искажува вкупниот пондериран 
износ на квалифицираните позиции (збир на вкупните 
пондерирани износи на позициите со преостаната роч-
ност до 6 месеци, позициите со преостаната рочност од 
6 до 24 месеци и позициите со преостаната рочност над 
24 месеци). 

На редот бр. III се искажува вкупниот пондериран 
износ на останатите позиции. 

35.6 На редот бр. IV - „капитал потребен за покри-
вање на специфичниот ризик од вложувања во долж-
нички инструменти“ се искажува вкупниот износ на 
капиталот потребен за покривање на специфичниот ри-
зик од вложувања во должнички инструменти, којшто 
се добива како збир на износите од редот бр. I, редот 
бр. II и редот бр. III, од колоната бр. 8.  

 
VIII. ИЗВЕШТАЈ ЗА КАПИТАЛОТ ПОТРЕБЕН ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ РИЗИК ОД ВЛО-

ЖУВАЊА ВО ДОЛЖНИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 
36. Извештајот за капиталот потребен за покривање 

на генералниот ризик од вложувања во должнички ин-
струменти го прикажува капиталот потребен за покри-
вање на генералниот ризик од вложувања во должнич-
ки инструменти коишто се дел од портфолиото за тргу-
вање на банката.    

Извештајот е составен од два дела: 
- образец ГР - ДИ/1; и 
- образец ГР - ДИ/2.  
Обрасците се пополнуваат одделно за секоја раз-

лична валута. 
Овие обрасци се пополнуваат со примена на след-

ниве правила: 
 
Образец ГР - ДИ/1 
 
36.1 Должничките инструменти се групираат врз 

основа на преостанатата рочност и висината на камат-
ната стапка.  

Позициите кај кои не може со сигурност да се утвр-
ди преостанатата рочност се распоредуваат во соодвет-
ниот временски период преку утврдување на веројат-
носта и зачестеноста на промената на каматните стапки 
на овие позиции. 

36.2 Во колоната бр. 5 - „долга позиција“, се внесу-
ваат долгите позиции во одделни должнички инстру-
менти, додека во колоната бр. 6 - „кратка позиција“, се 
внесува кратката позиција во секој одделен должнички 
инструмент. 

Долгата и кратката позиција ја претставуваат сме-
тководствената вредност на секоја одделна позиција на 
должнички инструмент којшто се вклучува во овој 
образец, согласно со точките 72 и 77 од Одлуката. На-
чинот на утврдување на сметководствената вредност е 
утврден со точките 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68  
и 70 од Одлуката. Сметководствената вредност на 
должничките инструменти вклучени во овој образец е 
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евидентирана на соодветниот дел на сметките 35, 36, 
40, 45, 46, 75, 79, 85 и 89, како и на други сметки на 
кои се евидентираат должничките инструменти коишто 
се дел од портфолиото за тргување. 

36.3 Во колоната бр. 7 - „пондер“ се искажуваат 
процентите со кои банката треба да изврши пондерира-
ње на одделните позиции на должнички инструменти. 

Пондерите коишто се применуваат за пресметување 
на пондерираните долги и кратки позиции во секој 
одделен должнички инструмент се определени во табе-
лата бр. 5 од Одлуката. 

36.4 Во колоната бр. 8 - „пондерирана долга пози-
ција“ се искажува износот на пондерираната долга по-
зиција во секој одделен должнички инструмент, добиен 
како производ помеѓу износот на долгата позиција 
(колона бр. 5) и соодветниот пондер (колона бр. 7). 

Во колоната бр. 9 - „пондерирана кратка позиција“ 
се искажува износот на пондерираната кратка позиција 
во секој одделен должнички инструмент, добиен како 
производ помеѓу износот на кратката позиција (колона 
бр. 6) и соодветниот пондер (колона бр. 7). 

36.5 При пополнувањето на образецот ГР - ДИ/1 се 
внесуваат износите за секоја одделна позиција во 
должнички инструмент, односно во рамките на една 
група се внесуваат сите позиции одделно, а не агреги-
рано (согласно со примерот за групата 1, даден во 
образецот). 

Образецот ГР - ДИ/1 служи како основа за попол-
нување на образецот ГР - ДИ/2.  

  
Образец ГР - ДИ/2 
 
36.6 Во колоната бр. 3 - „пондерирана долга пози-

ција“ се искажуваат збирно сите долги пондерирани 
позиции за секоја група на преостаната рочност од ко-
лоните бр. 8 од образецот ГР-ДИ/1. 

Во колоната бр. 4 - „пондерирана кратка позиција“ 
се искажуваат збирно сите кратки пондерирани пози-
ции за секоја група на преостаната рочност, во апсолу-
тен износ од колоните бр. 9 од образецот ГР-ДИ/1.  

36.7 Помалиот износ од пондерираната долга и пон-
дерираната кратка позиција во секоја одделна група на 
преостаната рочност се смета за усогласена пондерира-
на позиција на таа група на преостаната рочност и се 
искажува во колоната бр. 5 - „усогласена пондерирана 
позиција за група“.  

Вкупниот износ на усогласената пондерирана пози-
ција за групите од секоја зона се искажува во колоната 
бр. 5, и тоа: 

- на редот бр. I за групите од зоната 1 (AI); 
- редот бр. II за групите од зоната 2 (AII); 
- редот бр. III за групите од зона 3 (AIII). 
Збирот на AI, AII и AIII од колоната бр. 5 (износ А) 

го дава збирот на усогласените пондерирани позиции 
на сите групи на преостаната рочност. 

36.8 Преостанатиот износ (разликата којашто може 
да биде со позитивен или негативен предзнак) од пон-
дерираната долга и пондерираната кратка позиција во 
секоја одделна група на преостаната рочност се смета 
за неусогласена пондерирана долга позиција (колона 
бр. 6) или неусогласена пондерирана кратка позиција 
на таа група на преостаната рочност (колона бр. 7). 

За секоја одделна група на преостаната рочност се 
пополнува само една од двете колони бр. 6 или 7. До-
колку износот од колоната бр. 3 е поголем од износот 
од колоната бр. 4, се пополнува колоната бр. 6. Докол-
ку износот од колоната бр. 3 е помал од износот од ко-
лона бр. 4, се пополнува колоната бр. 7. 

На редовите бр. I, II и III се внесува збирот на сите 
неусогласени пондерирани долги позиции (колона бр. 
6) и сите неусогласени пондерирани кратки позиции 
(колона бр. 7) во секоја одделна зона, односно се доби-
ва износот на неусогласена долга позиција за секоја зо-
на и износот на неусогласена кратка позиција за секоја 
зона.  

36.9 Во колоната бр. 8 се внесува помалиот износ 
од неусогласената долга и неусогласената кратка пон-
дерирана позиција за секоја зона, при што се пополну-
ваат само редовите бр. I, II и III. Добиениот износ го 
претставува износот на усогласена пондерирана пози-
ција на секоја зона (BI за зоната 1, BII за зоната 2 и BIII 
за зоната 3).  

Разликата помеѓу неусогласената пондерирана дол-
га позиција и неусогласената пондерирана кратка пози-
ција за секоја зона се смета за неусогласена пондерира-
на позиција на таа зона и се искажува во колоната бр. 
9, и тоа:  

- редот бр. I за зоната 1 (CI); 
- редот бр. II за зоната 2 (CII); 
- редот бр. III за зоната 3(CIII) 
Износите од став 2 од оваа потточка се искажуваат 

во номинален износ, односно негативната разлика по-
меѓу неусогласената долга и кратка позиција во секоја 
зона се искажува со негативен предзнак.  

Збирот на CI, CII и CIII од колоната бр. 9 (износ C) 
го дава износот на преостанатата позиција. 

36.10 Апсолутниот износ на неусогласената понде-
рирана позиција во зоната 1 (CI) се споредува со апсо-
лутниот износ на неусогласената пондерирана позиција 
во зоната 2 (CII), само доколку овие две позиции имаат 
различен предзнак. Помалиот износ од овие две пози-
ции се смета за усогласена пондерирана позиција поме-
ѓу зоните 1 и 2 и се искажува во полето D од колоната 
бр. 10. 

Разликата помеѓу CI и CII во апсолутен износ се 
споредува со апсолутниот износ на неусогласената 
пондерирана позиција во зоната 3 (CIII), само доколку 
овие две позиции имаат различен предзнак. Помалиот 
износ од разликата помеѓу CI и CII и неусогласената 
пондерирана позиција во зоната 3 (CIII) се внесува: 

- во полето Е, доколку разликата помеѓу CI и CII е 
резултат на поголем апсолутен износ на CI од CII;  

- во полето F, доколку разликата помеѓу CI и CII е 
резултат на поголем апсолутен износ на CII од CI. 

Доколку позициите што се споредуваат во став 1 од 
оваа потточка имаат ист предзнак, банката не ги попол-
нува полињата D, E и F. Доколку позициите што се 
споредуваат во став 2 од оваа потточка имаат ист 
предзнак, банката не ги пополнува полињата E и F.   

36.11 На редот бр. IV се внесува капиталот потре-
бен за покривање на генералниот ризик од вложувања 
во должнички инструменти. Овој износ претставува 
збир на: 

- 10% од износот на усогласената пондерирана по-
зиција на секоја група на преостаната рочност (10% од 
износот А); 

- 40% од износот на усогласена позиција на зоната 
1 (40% од износот BI); 

- 30% од износот на усогласена позиција на зоната 
2 (30% од износот BII); 

- 30% од износот на усогласена позиција на зоната 
3 (30% од износот BIII); 

- 40% од износот на усогласена позиција помеѓу 
зоните 1 и 2 (40% од износот D); 
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- 40% од износот на усогласена позиција помеѓу 
зоните 2 и 3 (40% од износот E); 

- 150% од износот на усогласена позиција помеѓу 
зоните 1 и 3 (40% од износот F); 

- 100% од износот на преостанатата позиција (100% 
од износот C). 

 
IX. ИЗВЕШТАЈ ЗА КАПИТАЛОТ ПОТРЕБЕН ЗА 

ПОКРИВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО 
СОПСТВЕНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
37. Извештајот за капиталот потребен за покривање 

на ризикот од вложувања во сопственички хартии од 
вредност (образец СХВ) ги вклучува сопственичките 
хартии од вредност коишто се дел од портфолиото за 
тргување, наведени во точка 82 од Одлуката.  

Извештајот се пополнува со користење на следниве 
правила:  

37.1 Во колоната бр. 2 - „опис“ се внесува секоја 
одделна сопственичка хартија од вредност прикажана 
според националниот пазар на кој тргува банката со таа 
хартија од вредност, при што сопственичките хартии 
од вредност се поделени во четири групи: акции, бер-
зански индекси, сопственички хартии од вредност кои-
што се дел од финансиски дериват и останати сопстве-
нички хартии од вредност. 

37.2 Во колоната бр. 3 - „долга позиција“ се внесу-
ваат долгите позиции на одделните групи сопственич-
ки хартии од вредност, додека пак во колоната бр. 4 - 
„кратка позиција“ се внесуваат кратките позициии на 
одделните групи сопственички хартии од вредност. 
Долгата и кратката позиција се внесува во апсолутен 
износ.  

Позициите од став 1 се прикажуваат според нивна-
та сметководствена вредност утврдена согласно со 
точките 56, 58, 62, 64, 66, 67, 68  и 70 од Одлуката. 
Сметководствената вредност на сопственичките хартии 
од вредност вклучени во овој образец е евидентирана 
на соодветниот дел на сметките 35, 36, 40, 45, 46, 75, 
79, 85 и 89, како и на други сметки на кои се евиденти-
раат должничките инструменти коишто се дел од порт-
фолиото за тргување. 

37.3 Во колона бр. 5 - „бруто-позиција“ се искажува 
бруто-позицијата на секоја одделна сопственичка хар-
тија од вредност за секој национален пазар, којашто се 
добива како збир на вредностите од колоните бр. 3 и 4. 

Во колоната бр. 6 - „нето-позиција“ се внесува раз-
ликата на вредностите од колоните бр. 3 и 4.  

Добиените вредности за бруто и нето-позициите се 
искажуваат во апсолутен износ (без предзнаци). 

37.4 На редот бр. I - „вкупно“ во колоната бр. 5 се 
искажува вкупната бруто-позиција како збир на сите 
бруто-позиции за секој одделен национален пазар.  

Во колона бр. 6 од овој ред се искажува вкупната 
нето-позиција како збир на нето-позициите на сите 
сопственички хартии од вредност за секој национален 
пазар. 

37.5 Капиталот потребен за покривање на специ-
фичниот ризик од вложувања во сопственички хартии 
од вредност (редот бр. II) се добива кога износот од ре-
дот бр. I од колоната бр. 5 ќе се помножи со 4%. 

37.6 Капиталот потребен за покривање на генерал-
ниот ризик од вложувања во сопственички хартии од 
вредност (редот бр. III) се добива кога износот од редот 
бр. I од колоната бр. 6 ќе се помножи со 8%. 

X. ИЗВЕШТАЈ ЗА КАПИТАЛОТ ПОТРЕБЕН ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ПОРАМНУВА-

ЊЕ/ИСПОРАКА 
 
38. Извештајот за капиталот потребен за покривање 

на ризикот од порамнување/испорака (образец РИ) се 
користи за утврдување на капиталот потребен за по-
кривање на ризикот од порамнување/испорака, однос-
но на ризикот којшто е поврзан со сите трансакции со 
должнички инструменти, сопственички хартии од 
вредност, валути и стоки во портфолиото за тргување 
коишто не се порамнети на датумот на порамнување-
то/испораката. 

Под датум на испораката се подразбира датумот на 
порамнувањето договорен помеѓу банката и другата 
договорна страна. 

Образецот РИ се пополнува со примена на следниве 
правила: 

38.1 Во колоната бр. 2 - „опис“ се прикажуваат 
трансакциите во должнички инструменти, сопственич-
ки хартии од вредност и други трансакции групирани 
според бројот на работни денови по датумот на испора-
ката. 

38.2 Во колоната бр. 3 се искажува договорената 
цена на порамнувањето, а во колоната бр. 4 се искажу-
ва тековната пазарна цена на соодветниот инструмент.  

38.3 Во колоната бр. 5 - „изложеност“, се внесува 
разликата помеѓу договорената цена на порамнувањето 
и тековната пазарна цена на соодветниот инструмент. 

Износот во колоната бр. 5 се пополнува само докол-
ку разликата помеѓу договорената цена на порамнува-
њето и тековната пазарна вредност на конкретниот ин-
струмент значи загуба за банката (во случај на купува-
ње, кога тековната пазарна цена е повисока од догово-
рената цена, или во случај на продажба, кога тековната 
пазарна цена е пониска од договорената цена на порам-
нувањето). Во спротивно, оваа колона останува празна, 
односно се внесува износот нула.  

38.4 Во колоната бр. 6 - „пондер“, се искажуваат со-
одветните проценти со кои се пондерира изложеноста 
на банката определени во табелата бр. 6 од Одлуката. 

38.5 Во колоната бр. 7 - „потребен капитал“ се вне-
сува производот на изложеноста на банката и соодвет-
ниот пондер. 

38.6 На редот бр. 4 - „Капитал потребен за покрива-
ње на ризикот од порамнување/испорака“, се внесува 
збирот на сите износи од колоната бр. 7.   

 
XI. ИЗВЕШТАЈ ЗА КАПИТАЛОТ ПОТРЕБЕН ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ДРУГАТА ДОГО-

ВОРНА СТРАНА 
 
39. Извештајот за капиталот потребен за покривање 

на ризикот од другата договорна страна (образец 
РДДС) го прикажува капиталот потребен за покривање 
на ризикот од другата договорна страна којшто се јаву-
ва кај позициите од портфолиото за тргување коишто 
не се порамнети. 

Образецот РДДС е составен од пет табели, и тоа: 
- табела бр. 1 - Капитал потребен за покривање на 

ризикот од другата договорна страна кога нема усогла-
сеност помеѓу датумот на плаќањето и датумот на 
испораката (free deliveries); 

- табела бр. 2 - Капитал потребен за покривање на 
ризикот од другата договорна страна кај репо-догово-
рите за продажба или купување хартии од вредност и 
стоки и договорите за давање на заем или зајмување 
хартии од вредност и стоки; 



Стр. 20 - Бр. 43 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 март 2009 
 

- табела бр. 3 - Капитал потребен за покривање на 
ризикот од другата договорна страна за позиции во фи-
нансиски деривати со кои се тргува преку шалтер; 

- табела бр. 4 - Капитал потребен за покривање на 
ризикот од другата договорна страна за други позиции 
од портфолиото за тргување; и 

- табела бр. 5 - Капитал потребен за покривање на 
ризикот од другата договорна страна - збирен извештај. 

 
Табела 1 - Капитал потребен за покривање на 

ризикот од другата договорна страна кога нема 
усогласеност помеѓу датумот на плаќањето и 
датумот на испораката  

 
40. Во колоната бр. 3 - „изложеност“, се искажува 

сметководствената вредност на хартијата од вредност, 
валутата, стоката или готовината што ги побарува бан-
ката, при што секое побарување (хартија од вредност, 
стока или готовина) се прикажува одделно. 

Во колоната бр. 4 - „пондер за кредитен ризик“,  се 
искажани соодветните пондери коишто се користат за 
пондерирање на изложеноста: 0%, 20%, 50%, 100% и 
125%, согласно со точка 15.2 од ова Упатство.  

Во колоната бр. 5 - „пондерирана изложеност“, се 
внесува производот помеѓу вредноста на хартијата од 
вредност, валутата, стоката или готовината што ги по-
барува банката и соодветниот пондер на кредитен ри-
зик.  

Во колоната бр. 6 - „потребен капитал“, се внесува 
износот на пондерираната изложеност за секое одделно 
побарување помножен со 8%. 

На редот бр. 6 - „вкупно потребен капитал“, се 
искажува вкупниот износ на капитал потребен за по-
кривање на ризикот од другата договорна страна кога 
нема усогласеност помеѓу датумот на плаќање и дату-
мот на испорака, добиен како збир на сите износи од 
колоната бр. 6.  

 
Табела бр. 2 - Капитал потребен за покривање на 

ризикот од другата договорна страна кај репо-дого-
ворите за продажба или купување хартии од 
вредност и стоки и договорите за давање на заем 
или зајмување хартии од вредност и стоки  

 
41. Во колоната бр. 3 - „пазарна вредност“, се вне-

сува пазарната вредност на продадените/купените, од-
носно на дадените на заем/зајмените хартии од вред-
ност и стоки, при што секоја позиција се прикажува од-
делно.  

Во колоната бр. 4 - „изложеност“, се искажува из-
ложеноста на банката, и тоа:  

a) кај репо-договорите за продажба на хартии од 
вредност и стоки и договорите за давање хартии од 
вредност и стоки на заем, изложеноста на банката, како 
разлика помеѓу: 

- пазарната вредност на продадените, односно даде-
ните хартии од вредност и стоки на заем и  

- готовината или пазарната вредност на обезбедува-
њето што го добила банката врз основа на тој договор;  

б) кај репо-договорите за купување хартии од вред-
ност и стоки и договорите за зајмување хартии од вред-
ност и стоки од друга договорна страна, како разлика 
помеѓу: 

- платената готовина, односно пазарната вредност 
на обезбедувањето коешто £ е дадено на другата дого-
ворна страна и  

- пазарната вредност на купените, односно зајмени-
те хартии од вредност и стока од другата страна.  

И во двата случаи, банката ја вклучува оваа разлика 
(изложеност) во утврдувањето на капиталот потребен 
за покривање на ризикот од другата договорна страна 
којшто произлегува од овие договори, само доколку 
таа е позитивна. Во спротивно, оваа колона останува 
празна, односно се внесува нула.  

Во колоната бр. 5 - „пондер за кредитен ризик“ се 
искажуваат соодветните пондери коишто се користат 
за пондерирање на изложеноста: 0%, 20%, 50%, 100% и 
125%, согласно со точка 15.2 од ова Упатство.  

Во колоната бр. 6 - „пондерирана изложеност“, се 
внесува производот на изложеноста на банката и 
соодветниот пондер на кредитен ризик. 

Во колоната бр. 7 - „потребен капитал“, се внесува 
износот на пондерираната изложеност за секое кон-
кретно побарување (колона бр. 6) помножен со 8%. 

Збирот на сите износи од колоната бр. 7 го дава 
вкупниот износ на капитал потребен за покривање на 
ризикот од другата договорна страна кај репо-догово-
рите за продажба или купување хартии од вредност и 
стоки и договорите за давање на заем или зајмување 
хартии од вредност и стоки (ред бр. 6).  

 
Табела бр. 3 - Капитал потребен за покривање на 

ризикот од другата договорна страна за позиции во 
финансиски деривати со кои се тргува преку 
шалтер  

 
42. Во колоната бр. 2 - „опис“, се внесуваат финан-

сиските деривати со кои се тргува преку шалтер, гру-
пирани во зависност од предметот на тргување (дого-
вори чијшто предмет се каматните стапки, договори 
чијшто предмет се девизниот курс и златото, договори 
чијшто предмет се сопственичките хартии од вредност, 
договори чијшто предмет се благородните метали, 
освен златото и договори чијшто предмет се стоките) и 
рокот на достасување (до една година, од една до пет 
години и над пет години), при што секој финансиски 
дериват се прикажува одделно. 

Во колоната бр. 3 - „номинална вредност“ се иска-
жува договорната вредност на главницата на финанси-
скиот дериват со кој се тргува преку шалтер, евиденти-
рана на соодветниот дел од сметката 95. 

Во колоната бр. 4 - „фактор на конверзија“, се вне-
сува соодветниот фактор на конверзија согласно со та-
белата бр. 2 од Одлуката.  

Во колоната бр. 5 - „потенцијална изложеност“, се 
внесува производот на номиналната вредност на фи-
нансискиот дериватив и соодветниот фактор на конвер-
зија. 

Во колоната бр. 6 - „тековна изложеност“, се внесу-
ва трошокот за замена на дериватот којшто ја претста-
вува пазарната вредност на деривативот, односно 
износот што ќе треба да го плати банката во случај на 
потреба за замена на дериватот. Доколку трошокот за 
замена има негативна вредност, тогаш во оваа колона 
се внесува нула. 

Во колоната бр. 7 - „изложеност“, се внесува збирот 
на потенцијалната изложеност  и износот на тековната 
изложеност. 

Вториот дел од табелата бр. 3 се пополнува со соод-
ветна примена на правилата коишто важат за табелата 
бр.  1.  

На редот бр. 6 - „вкупно потребен капитал“ се при-
кажува збирот на сите износи од колоната бр. 6 и го 
претставува вкупниот износ на капитал потребен за по-
кривање на ризикот од другата договорна страна за по-
зиции во финансиски деривати со кои се тргува преку 
шалтер. 
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Табела бр.  4 - Капитал потребен за покривање 
на ризикот од другата договорна страна за други 
позиции од портфолиото за тргување  

 
43. Табелата бр. 4 се пополнува со примена на исти-

те правила коишто важат за пополнување на табелата 
бр.  1. 

На редот бр. 6 - „вкупно потребен капитал“, се при-
кажува збирот на сите износи од колоната бр. 6 и го 
претставува вкупниот износ на капитал потребен за по-
кривање на ризикот од другата договорна страна за 
други позиции од портфолиото за тргување. 

 
Табела бр.  5 - Капитал потребен за покривање 

на ризикот од другата договорна страна - збирен 
извештај 

 
44. Табелата бр. 5 го прикажува вкупниот износ на 

капиталот потребен за покривање на ризикот од друга-
та договорна страна за сите позиции од портфолиото за 
тргување коишто не се порамнети. Вкупниот капитал 
се добива како збир на потребниот капитал утврден во 
претходните табели, и тоа: 

- капиталот потребен за покривање на ризикот од 
другата договорна страна кога нема усогласеност поме-
ѓу датумот на плаќање и датумот на испорака (редот 
бр. 6 од табелата бр. 1); 

- капиталот потребен за покривање на ризикот од 
другата договорна страна кај репо-договорите за про-
дажба или купување хартии од вредност и стоки и до-
говорите за давање заем или зајмување хартии од вред-
ност и стоки (редот бр. 6 од табелата бр. 2); 

- капиталот потребен за покривање на ризикот од 
другата договорна страна за позициите во финансиски 
деривати со кои се тргува преку шалтер (редот бр. 6 од 
табелата бр. 3); 

- капиталот потребен за покривање на ризикот од 
другата договорна страна за други позиции од портфо-
лиото за тргување (редот бр. 6 од табелата бр. 4).  

На редот бр. 5 се внесува збирот на редовите од бр. 
1 до бр. 4 и го дава вкупниот капитал потребен за по-
кривање на ризикот од другата договорна страна за по-
зициите од портфолиото за тргување коишто не се по-
рамнети. 

 
XII. ИЗВЕШТАЈ ЗА КАПИТАЛОТ ПОТРЕБЕН ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА НАДМИНУВАЊЕТО НА ЛИМИ-

ТИТЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТ 
 
45. Извештајот за капиталот потребен за покривање 

на надминувањето на лимитите на изложеност (образец 
НЛИ) служи за утврдување на капиталот потребен за 
покривање на секое надминување на лимитите на 
изложеност пропишани со Законот за банките што е 
настанато како резултат на повисок износ на изложе-
ност којашто произлегува од портфолиото за тргување. 

Образецот НЛИ е составен од четири табели, и тоа: 
- табела бр. 1 - Вкупен износ на изложеност на се-

кое одделно надминување; 
- табела бр. 2 - Нето-изложеност од позициите во 

портфолиото за тргување за секое одделно надминува-
ње; 

- табела бр. 3 - Потребен капитал за секое одделно 
надминување на лимитот на изложеност; и 

- табела бр. 4 - Вкупен капитал потребен за покри-
вање на надминувањето на лимитите на изложеност. 

Табелите бр. 1, 2 и 3 се пополнуваат за секое оддел-
но надминување на лимитите на изложеност од Зако-
нот за банките, додека табелата бр. 4 претставува зби-
рен извештај на вкупниот износ на капитал потребен за 
покривање на надминувањата на лимитите на изложе-
ност. 

 
Табела бр. 1 - Вкупен износ на изложеност на 

секое одделно надминување 
 
46. Колоните бр. 3 и 5 се пополнуваат само за ин-

струментите прикажани во редовите бр. 5 и 7 од овој 
образец. Како пондер се наведува пондерот од колона-
та бр. 3 од табелата бр. 2. Колоната бр. 5 се добива ка-
ко производ на колоните бр. 3 и 4 за редовите бр. 5 и 7 
од овој образец.  

Редовите во табелата бр. 1 се пополнуваат со при-
мена на следниве правила: 

1) Сопствени средства - се внесува износот на сопс-
твените средства од редот бр. X од образецот СС. 

2) Дозволен износ на изложеност - се внесува про-
изводот од износот на сопствените средства (редот бр. 
1) и соодветниот лимит на изложеност којшто се при-
менува на конкретната изложеност на банката, во сог-
ласност со Законот за банките и подзаконските акти 
донесени врз основа на тој Закон.  

3) Изложеност од позиции во портфолиото на бан-
карски активности - се искажува износот на изложе-
ност на кредитен ризик утврден како збир на сите 
активни билансни и вонбилансни побарувања на банка-
та од поединечно лице и лицата поврзани со него кои-
што се дел од портфолиото на банкарски активности. 

Изложеноста од позиции во портфолиото на бан-
карски активности се  искажува во нето-износ, како 
разлика меѓу сметководствената вредност и соодветни-
от износ на исправка на вредноста, односно посебна 
резерва, износот на премијата или дисконтот и ефекти-
те од промената на објективната вредност. 

4) Износ на слободни сопствени средства - се вне-
сува разликата помеѓу редовите 2 и 3 и го прикажува 
дозволениот износ на изложеност врз основа на пози-
ции од портфолиото за тргување, којшто нема да пре-
дизвика надминување на соодветниот лимит. 

5) Нето-изложеност од позиции во портфолиото за 
тргување - се внесува нето-изложеноста од позициите 
во портфолиото за тргување од табелата бр. 2 од овој 
образец. Одделно се наведуваат сите инструменти (во 
нето-износ) од портфолиото за тргување на банката, 
коишто се издадени или претставуваат изложеност кон 
поединечно лице и лицата поврзани со него, за кое се 
пресметува надминувањето. Во редот бр. 5 се внесува 
вкупната нето-изложеност по одделните инструменти. 

6) Надминување на изложеноста - ја претставува 
разликата помеѓу нето-изложеноста од позициите во 
портфолиото за тргување и износот на слободни сопс-
твени средства (редови бр. 4 и 5). 

7) Нето-изложеност од позиции во портфолиото за 
тргување за кои се пресметува капитал потребен за по-
кривање на надминувањето на лимитот на изложеност 
- претставува збир на износот и на пондерираната по-
зиција на сите нето-позиции од портфолиото за тргува-
ње коишто се вклучуваат во износот на оствареното 
надминување (соодветен износ од колоните бр. 4 и 5 од 
табелата бр. 2). Износот на нето-изложеноста за која се 
пресметува потребниот капитал е најмалку еднаков на 
износот на надминувањето утврдено во редот бр. 6 од 
овој образец. 
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Инструментите коишто ќе се вклучат во оваа пози-
ција од образецот се  утврдуваат во согласност со точ-
ката 96 од Одлуката. Тоа значи дека доколку банката 
има износ на слободни сопствени средства, ги исклучу-
ва од оваа позиција инструментите коишто имаат ни-
ски пондери на специфичен ризик (за должничките ин-
струменти и сопственичките хартии од вредност), од-
носно ниски пондери за пресметување на капиталот за 
покривање на ризикот од порамнување/испорака и ри-
зикот од другата договорна страна. Исклучувањето е 
само до износот на слободните сопствени средства.  

Доколку банката има повеќе инструменти со ист 
пондер, ги зема оние инструменти чијашто вкупна не-
то-позиција е еднаква на износот на слободните сопс-
твени средства. Доколку банката не може да утврди 
инструменти чијашто нето-позиција е еднаква на изно-
сот на слободните сопствени средства, ги зема оние ин-
струменти чијашто нето-позиција е приближно еднаква 
на износот на слободните сопствени средства. Во тој 
случај, нето-позицијата на сите инструменти коишто се 
вклучуваат во пресметувањето на капиталот потребен 
за покривање на надминувањето на лимитот на изложе-
ност, мора да е повисока од износот на дозволеното 
надминување од редот 6 од овој образец.  

 
Табела бр. 2 - Нето-изложеност од позиции во 

портфолиото за тргување за секое одделно надми-
нување 

 
47. Табелата бр. 2 претставува детален преглед на 

изложеноста на банката од позиции во портфолиото за 
тргување за секоја одделна изложеност кај која банката 
остварила надминување на лимитите од Законот за 
банките, прикажана во табелата бр. 1. 

Табелата бр. 2 се пополнува со примена на следни-
ве правила: 

47.1 Банката ги прикажува одделно сите позиции од 
портфолиото за тргување коишто се однесуваат на пое-
динечно лице и лицата поврзани со него (за потребите 
на овој образец сите овие позиции се вклучени во тер-
минот: инструмент). 

Дериватите се третираат како позиции на предме-
тот на дериватот, согласно со Одлуката.  

47.2  Во колоната бр. 3 се внесува соодветниот пон-
дер, и тоа: 

- за должничките инструменти - соодветниот пон-
дер на специфичен ризик од колоната бр. 4 од образе-
цот СР-ДИ; 

- за сопственички хартии од вредност - се внесува 
пондерот за специфичен ризик за вложувања во сопс-
твенички хартии од вредност (4%). 

47.3 Во колоната бр. 4 се внесува износот на изло-
женоста, при што за секој инструмент одделно се при-
кажува износот на долгата и кратката позиција.  

За позициите врз основа на гарантирање на емисија 
на хартии од вредност, како долга позиција се внесува 
износот на емисијата на хартии од вредност што ја 
гарантира банката, а како кратка позиција се внесува 
износот на хартиите од вредност пренесен на трети 
лица коишто ги купиле тие хартии од вредност или 
презеле обврска за субгарантирање на емисијата.  

Позициите коишто претставуваат изложеност на 
ризик на порамнување/испорака и ризик на другата до-
говорна страна се сметаат за долги позиции, при што за 
овие позиции се внесува изложеноста прикажана во 
обрасците РИ и РДДС. 

Разликата  помеѓу долгата и кратката позиција ја 
дава нето-изложеноста по одделен инструмент којашто 
се прикажува во редот каде што е наведен инструмен-
тот (пр. за инструментот бр. 1 нето-изложеноста се 
прикажува во редот бр. 1). 

Банката има изложеност врз основа на инструмен-
тите од портфолиото за тргување, само доколку долга-
та позиција е поголема од кратката позиција во соод-
ветниот инструмент. Доколку разликата помеѓу овие 
две позиции е негативна, банката не го пополнува ре-
дот којшто се однесува на нето-изложеноста по одде-
лен инструмент и за тој инструмент, не ја пополнува 
колоната бр. 5. 

47.4 Во колоната бр. 5 се внесува капиталот потре-
бен за покривање на соодветниот ризик (специфичен 
ризик за должничките инструменти и сопственичките 
хартии од вредност, ризикот од порамнување/испорака 
и ризикот од другата договорна страна) и се добива ка-
ко производ помеѓу пондерот од колоната бр. 3 и изно-
сот на изложеност од колоната бр. 4.  

47.5 На редот бр. I - „Нето-изложеност од позиции 
во портфолиото за тргување“ се искажува вкупниот 
износ на изложеност од позиции во портфолиото за 
тргување којшто се добива како збир на нето-изложе-
носта на сите инструменти вклучени во овој образец.  

Банката ги подредува сите инструменти според ви-
сината на пондерираната позиција од колоната бр. 5, 
добиена како производ на нето-изложеноста на секој 
инструмент и соодветниот пондер од колоната бр. 3. 
Подредувањето е од инструментот со највисок износ 
на пондерирана позиција кон инструментот со најнизок 
износ на пондерирана позиција. 

 
Табела бр. 3 - Потребен капитал за покривање 

на секое одделно надминување на лимитот на 
изложеност  

 
48. Во табелата бр. 3 се прикажува надминувањето 

на одреден лимит според деновите на траење на надми-
нувањето.  

На редот бр. 1 се прикажува нето-изложеноста чие-
што надминување трае до 10 дена, додека на редот бр. 
2 се прикажува нето-изложеноста чиешто надминува-
ње трае 10 и повеќе дена.  

Во колоната бр. 3 се внесува износот на пондерира-
ната позиција добиена во табелата бр. 1 колона бр. 5, 
во зависност од деновите на траење на надминувањето.  

Во колоната бр. 4 е прикажан пондерот којшто се 
користи за утврдување на капиталот потребен за по-
кривање на надминувањето на лимитите на изложе-
ност, дефиниран во табелата бр. 7 од Одлуката.  

Колоната бр. 5 го дава производот на колоните бр. 3 
и 4. 

Редот бр. 3 го прикажува вкупниот износ на потре-
бен капитал за покривање на надминувањето на одре-
ден лимит на изложеност кон поединечно лице и лица-
та поврзани со него, како резултат на повисок износ на 
позициите од портфолиото за тргување. 

 
Табела бр. 4 - Вкупен капитал потребен за по-

кривање на надминувањето на лимитите на 
изложеност 

 
49. Табелата бр. 4 го дава вкупниот износ на капи-

тал којшто банката треба да го издвои за покривање на 
надминувањето на сите лимити на изложеност дефини-
рани во Законот за банките, а коешто е единствено 
резултат на повисокиот износ на позициите во портфо-
лиото за тргување. 

Табелата бр. 4 има толку редови колку што има од-
делни табели 1, 2 и 3. Во секој ред се прикажува изно-
сот на капиталот потребен за покривање на надминува-
њето на одреден лимит на изложеност кон поединечно 
лице и лицата поврзани со него (ред бр. 3 од секоја од-
делна табела бр. 3). 
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Во редот бр. I е прикажан вкупниот износ на капи-
тал потребен за покривање на надминувањето на лими-
тите на изложеност.  

 
XIII. ИЗВЕШТАЈ ЗА КАПИТАЛОТ ПОТРЕБЕН ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ПРОМЕНА НА ЦЕ-

НИТЕ НА СТОКИТЕ 
 
50. Извештајот за капиталот потребен за покривање 

на ризикот од промена на цените на стоките (образец 
РПЦС) го прикажува вкупниот капитал потребен за 
покривање на ризикот од промена на цените на стоките 
за сите позиции од портфолиото на банкарски активно-
сти и од портфолиото за тргување. 

51. Образецот РПЦС се пополнува со примена на 
следниве правила: 

51.1 Во колоната бр. 2 - „опис“, се внесува стоката, 
односно физичкиот производ со којшто се тргува на 
секундарниот пазар (земјоделски производи, минерали, 
вклучувајќи ја и нафтата, благородните метали (освен 
златото), дериватите и други финансиски инструменти 
коишто се однесуваат на овие производи). 

51.2 Во колоната бр. 3 - „стандардни мерни едини-
ци“ се внесува мерната единица на стоката во која таа 
се изразува (пр. барели, тони, килограми).  

51.3 Во колоната бр. 4 - „долга позиција“, се иска-
жува долгата позиција во стандардни мерни единици 
во секоја стока. Во колоната бр. 5 - „кратка позиција“, 
се искажува кратката позиција во стандардни мерни 
единици во конкретната стока.  

Позицијата во секоја одделна стока, финансиски де-
риватив или друг финансиски инструмент којшто се 
однесува на стока се искажува во согласност со точки-
те 101 и 102 од Одлуката.  

51.4 Во колоната бр. 6 - „тековна пазарна цена“, се 
искажува пазарната цена на секоја стока во денари.  

51.5 Во колоната бр. 7 - „нето-позиција во стан-
дардни мерни единици“, се искажува апсолутниот из-
нос на разликата помеѓу долгата и кратката позиција во 
секоја одделна стока, во стандардни мерни единици.  

Во колоната бр. 8 - „пазарна вредност на нето-пози-
цијата“, се искажува производот на тековната пазарна 
цена на стоката и нето-позицијата изразена во стан-
дардни мерни единици.  

51.6 Во колоната бр. 9 - „бруто-позиција во стан-
дардни мерни единици“ се искажува збирот на апсо-
лутните вредности на долгата и кратката позиција во 
секоја одделна стока, во стандардни мерни единици.  

Во колоната бр. 10 - „пазарна вредност на бруто-по-
зицијата“ се искажува производот помеѓу тековната па-
зарна цена на стоката и бруто-позицијата во стандард-
ни мерни единици. 

51.7 На редот бр. I - „вкупен износ на нето-позици-
јата“ се внесува збирот на сите износи од колоната бр. 
8, односно збирот на пазарните вредности на нето-по-
зициите во сите стоки.  

51.8 На редот бр. II - „вкупен износ на бруто-пози-
цијата“ се внесува збирот на сите износи од колоната 
бр. 10, односно збирот на пазарните вредности на бру-
то-позициите во сите стоки.  

51.9 На редот бр. III - „капитал потребен за покри-
вање на ризикот од промена на цените“ се искажува 
вкупниот износ на капиталот потребен за покривање на 
ризикот од промена на цените на стоките, којшто се до-
бива како збир на: 

- 15% од нето-позицијата на стоките (ред бр. I) и 
- 3% од бруто-позицијата на стоките (ред бр. II).  

XIV. ИЗВЕШТАЈ ЗА КАПИТАЛОТ ПОТРЕБЕН ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ПАЗАРНИТЕ РИЗИЦИ ОД ПОЗИ-

ЦИИ ВО ОПЦИИ 
 
52. Извештајот за капиталот потребен за покривање 

на пазарните ризици од позиции во опции (образец О) 
се користи за утврдување на капиталот потребен за по-
кривање на пазарните ризици од позициите во опции 
на каматни стапки, должнички инструменти, сопстве-
нички хартии од вредност, девизен курс и на други фи-
нансиски инструменти со кои тргува банката на офици-
јална берза или преку шалтер, како и сите други ин-
струменти коишто имаат слични карактеристики на оп-
циите, вклучувајќи ги и опциите коишто се купени за-
ради заштита на одредени позиции од портфолиото за 
тргување.  

53. Образецот О е составен од два дела. Првиот дел 
се однесува на купените опции заради тргување, а вто-
риот дел се однесува на опциите купени заради зашти-
та на одредени позиции од портфолиото за тргување. 

Образецот О се пополнува со примена на следниве 
правила: 

53.1 Во првиот дел од образецот О, во колоната бр. 
2 - „вид на купена опција“, се внесува видот на купена-
та опција заради тргување.  

Во колоната бр. 3 - „потребен капитал за предметот 
на опцијата“, се внесува производот на пазарната вред-
ност на предметот на опцијата и: 

- збирот на специфичниот и генералниот ризик - за 
опции на должнички инструменти или сопственички 
хартии од вредност; 

- 8% - за валутни опции; 
- 15% - за опции на стоки. 
Во колоната бр. 4 - „пазарна вредност на опцијата“, 

се искажува пазарната вредност на купените опции. 
Колоната бр. 5 - „потребен капитал“, го прикажува 

износот на капитал потребен за покривање на ризикот 
врз основа на купени опции, при што се внесува пома-
лиот износ од износите во колоните бр. 3 и 4.  

На редот бр. I - „вкупно потребен капитал за купени 
опции заради тргување“, се внесува збирот на сите 
износи од колоната бр. 5 од првиот дел на овој образец. 

53.2 Во вториот дел од образецот О, во колоната бр. 
2 - „опција за заштита на позиција од портфолиото за 
тргување“, се внесува видот на опциите купени заради 
заштита на одредени позиции од портфолиото за 
тргување.  

Во колоната бр. 3 - „потребен капитал за предметот 
на опцијата“, се искажува производот на пазарната 
вредност на предметот на опцијата и: 

- збирот на капиталот потребен за покривање на 
специфичниот и генералниот ризик врз основа на пред-
метот на опцијата - за опции на должнички инструмен-
ти или сопственички хартии од вредност; 

- 8% - за валутни опции; 
- 15% - за опции на стоки. 
Во колоната бр. 4 - „внатрешна вредност на опција-

та“, се искажува внатрешната вредност на опцијата, 
односно износот којшто претставува приход за купува-
чот на опцијата.  

Во колоната бр. 5 - „потребен капитал“, се внесува 
разликата помеѓу колоните бр. 3 и 4. 

На редот бр. II - „вкупно потребен капитал за купе-
ни опции за заштита на позиција од портфолиото за 
тргување“, се искажува вкупниот износ на капитал по-
требен за покривање на ризикот врз основа на купени 
опции заради заштита на одредена позиција во портфо-
лиото за тргување, добиен како збир на сите износи од 
колоната бр. 5 од вториот дел од овој образец. 
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53.3 На редот бр. III - „вкупно потребен капитал за 
покривање на пазарните ризици од позиции во опции“, 
се искажува вкупниот износ на капитал потребен за 
покривање на пазарните ризици од позиции во опции, 
којшто се добива како збир на износот на капиталот 
потребен за покривање на пазарните ризици од купените 
опции заради тргување (редот бр. I) и износот на 
капиталот потребен за покривање на пазарните ризици 
од опциите коишто се купени заради заштита на одреде-
ни позиции од портфолиото за тргување (редот бр. II). 

 
XV. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАПКАТА НА АДЕКВАТНОСТ 

НА КАПИТАЛОТ 
  
54. Извештајот за стапката на адекватност на капи-

талот (образец АК) се пополнува со примена на след-
ниве правила:   

Актива пондерирана според кредитниот ризик 
1) Билансна актива пондерирана според кредитниот 

ризик - се внесува износот од редот бр. II колона бр. 7 
од образецот АПКР. 

2) Вонбилансна актива пондерирана според кредит-
ниот ризик - се внесува износот од редот бр. XVII од 
образецот АПКРВ-1. 

3) Aктива пондерирана според кредитниот ризик - го 
претставува збирот на износите од редовите бр. 1 и 2. 

4) Капитал потребен за покривање на кредитниот 
ризик - се внесува износот од редот бр. 3 помножен со 
8%.  

Актива пондерирана според валутниот ризик 
5) Агрегатна девизна позиција - се внесува износот 

од редот бр. III од образецот КПВР. 
6) Нето-позиција во злато - се внесува износот од 

редот бр. IV од образецот КПВР. 
7) Капитал потребен за покривање на валутниот 

ризик - се внесува износот од редот бр. V од образецот 
КПВР. 

8) Aктива пондерирана според валутниот ризик - се 
внесува износот од редот бр. 7 помножен со 12,5.  

Актива пондерирана според други ризици 
9) Капитал потребен за покривање на ризикот од 

промена на цените на стоките - се внесува износот од 
редот бр. III од образецот РПЦС. 

10) Капитал потребен за покривање на пазарните 
ризици - се внесува збирот на износите од редовите бр. 
10.1 до 10.8. 

10.1) Капитал потребен за покривање на специфич-
ниот ризик од вложувања во должнички инструменти - 
се внесува износот од редот бр. IV од образецот СР - 
ДИ. 

10.2) Капитал потребен за покривање на генерални-
от ризик од вложувања во должнички инструменти - се 
внесува износот од редот бр. IV од образецот ГР - 
ДИ/2. 

10.3) Капитал потребен за покривање на специфич-
ниот ризик од вложувања во сопственички хартии од 
вредност - се внесува износот од редот бр. II колона бр. 
5 од образецот СХВ. 

10.4) Капитал потребен за покривање на генерални-
от ризик од вложувања во сопственички хартии од 
вредност - се внесува износот од редот бр. III колона 
бр. 6 од образецот СХВ. 

10.5) Капитал потребен за покривање на ризикот од 
порамнување/испорака - се внесува износот од редот 
бр. 4 од образецот РИ. 

10.6) Капитал потребен за покривање на ризикот од 
друга договорна страна - се внесува износот од редот 
бр. 5 од табелата бр. 5 од образецот РДДС. 

10.7) Капитал потребен за покривање на надмину-
вањето на лимитите на изложеност - се внесува изно-
сот од редот бр. I од табелата бр. 4 од образецот НЛИ. 

10.8) Капитал потребен за покривање на пазарните 
ризици од позиции во опции - се внесува износот од 
редот бр. III од образецот О. 

11) Капитал потребен за покривање на другите 
ризици - се искажува збирот на износите од редовите 
бр. 9 и 10. 

12) Актива пондерирана според други ризици - се 
внесува износот од редот бр. 11 помножен со 12,5. 

IV) Актива пондерирана според ризици - се внесува 
збирот на активата пондерирана според кредитниот 
ризик (редот бр. 3), активата пондерирана според 
валутниот ризик (редот бр. 8) и активата пондерирана 
според други ризици (редот бр. 12). 

13) Капитал потребен за покривање на ризиците - 
се внесува износот од редот бр. IV помножен со 8%. 

V) Сопствени средства - се внесува износот од ре-
дот бр. X од образецот СС.  

VI) Стапка на адекватност на капиталот - се иска-
жува износот на стапката на адекватноста на капита-
лот, којшто се добива кога износот на сопствените 
средства (редот бр. V) ќе се подели со активата понде-
рирана според ризиците (редот бр. IV).  

55. Во случаите кога Народната банка има пропи-
шано повисока стапка на адекватност на капиталот од 
8%, утврдувањето на активата пондерирана според ри-
зикот треба да биде соодветно прилагодено на повисо-
ката стапка на адекватност на капиталот.  

 
XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
56. Одредбите од ова Упатство што се однесуваат 

на банките се применуваат и на штедилниците. 
Филијалите на странските банки се должни соод-

ветно да ги применуваат одредбите од ова Упатство, 
имајќи ги предвид одредбите од Законот за банките и 
подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон 
со кој се регулира работењето на филијалите на стран-
ските банки во Република Македонија. 

57. Банката е должна да ги изготви првите извештаи 
од точка 2 од ова Упатство со состојба на 31.03.2009 
година и да ги достави до Народната банка најдоцна во 
рокот од точка 125 од Одлуката. 

58. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

59. Со отпочнувањето со примена на ова Упатство, 
престануваат да важат Упатството за спроведување на 
Одлуката за методологијата за утврдување на адекват-
носта на капиталот бр. 926 од 07.02.2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/2008) и Упатството за измени и дополнувања на 
Упатството за спроведување на Одлуката за методоло-
гијата за утврдување на адекватноста на капиталот бр. 
2200 од 31.03.2008 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 47/2008). 

 
   Бр. 16-6                                                 

25 март 2009 година                               Гувернер, 
   Скопје                                    м-р Петар Гошев, с.р.     
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

782. 
Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 106/08), 
член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” 
бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 
8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта 

можат да ги формираат цените на одделни нафтени дери-
вати така што највисоките производни цени да изнесуваат 
и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР – 95              до 20,305 
- ЕУРОСУПЕР – 98                  до 21,372 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                до 20,132 
 
б) Дизел гориво                                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                                до 21,337 
   
в) Масло за горење                                   ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 21,033 
   
г) Мазут                                                     ден/кг 
- М-2                                                             до 14,493 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

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

 
а) Моторни бензини                                  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                                      до  54,50 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                      до  55,50 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                до  57,50 
 
б) Дизел гориво                                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                                 до 44,00 
   
в) Масло за горење                                  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 33,00 
   
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М-2                                                             до 17,751 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит 
пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит 
пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  
табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

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

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

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

 
Член 3 

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

 
а) Моторни бензини                                 ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                                     до  0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                     до  0,080 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                               до  0,150 
   
б) Дизел гориво                                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                                до  0,030 
   
в) Масло за горење                                  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до  0,040 
   
г) Мазут                                                     ден/кг 
- М-2                                                              до  0,050 
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Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

 
а) Моторни бензини                                  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                                    до  22,101 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                    до  21,882 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                              до  24,747 
   
б) Дизел гориво                                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                              до  12,221 
   
в) Масло за горење                                  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до  3,193 
   
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М-2                                                             до  0,100 

 
Член 5 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 31.03.2009 година. 

 
Бр. 02-836/1   

30 март 2009 година                      Претседател,  
  Скопје                                Славе Ивановски, с.р. 

_____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
783. 

Врз основа на член 64, a во врска со член 3 и член 
65 од Законот за воздухопловство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.14/06, 24/07 и 103/08) дире-
кторот на Агенцијата за цивилно воздухопловство до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКИ, ПРОЦЕДУРИ И МИНИМУМ  
УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНО ПОЛЕТУВАЊЕ И  
СЛЕТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ 

 
Член  1 

Со овој правилник се пропишуваат постапките, 
процедурите и минимум условите за безбедно полету-
вање и слетување на воздухопловите на аеродромите 
во Република Македонија. 

Член  2 
Процедурите за безбедно полетување и слетување 

на воздухопловите се изготвуваат согласно документот 
на ICAO бр.8168 ОPS/611, Процедури за воздухоплов-
на навигација - Операции на воздухоплови (Procedures 
for Air Navigation Services-Aircraft Operations - PANS-
OPS), кој се смета за прифатен и се применува.  

 
Член  3 

При изработката на стандардните инструментални 
процедури за безбедно полетување и слетување на возду-
хопловите покрај ICAO документот од член 2 на овој пра-
вилник, се користат и следните пропратни документи: 

а) ICAO Doc 9371-AN/912/2 – Template Manual for 
Holding, Reversal and Racetrack Procedures; 

б) ICAO Doc 9274-AN/904 – Collision Risk Model 
(CRM); 

в) ICAO Instrument Flight Procedures Construction 
Manual; 

г) ICAO Doc 9881 – Guidelines for Electronic Terrain, 
Obstacle and Aerodrome Mapping; 

д) ICAO Doc 9674-AN/946 – World Geodetic System 
1984 (WGS-84) Manual; 

ѓ) EUROCONTROL NAV.ET.ST10 – Guidance 
Material for the Design of Terminal Procedures for Area 
Navigation. 

 
Член 4 

(1) Дезигнираниот давател на услуги за воздухоп-
ловна навигација на територијата на Република Маке-
донија, врз основа на документите од член 2 и член 3 
на овој правилник, ги изработува стандардните проце-
дури за безбедно полетување и слетување на воздухоп-
ловите. 

(2) Доколку одредена стандардна процедура за без-
бедно полетување и слетување не може да се примени, 
дезигнираниот давател на услуги за воздухопловна на-
вигација изготвува нестандарднa процедурa за безбед-
но полетување и слетување на воздухопловите со соод-
ветна примена на документите од член 2 и член 3 на 
овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Агенцијата врши проверка на методологијата и 
применетите стандарди по кои е изготвена предложе-
ната стандардна, односно нестандардна процедура за 
безбедно полетување и слетување. 

(2) Доколку со проверката од став (1) на овој член 
Агенцијата утврди дека одредена стандардана процеду-
ра за безбедно полетување и слетување на воздухопло-
вите е изготвена  согласно документите од член 2 и 
член 3 на овој правилник, донесува решение за одобру-
вање на процедурата, со кое го задолжува давателот на 
услуги на возухопловна навигација процедурата да ја 
објави во Зборникот на воздухоповни информации. 

(3) Доколку со проверката од став (1) на овој член 
Агенцијата утврди дека одредена нестандардана проце-
дура за полетување и слетување на воздухопловите е 
безбедна и оправдана, донесува решение за одобрува-
ње на процедурата, со кое го задолжува давателот на 
услуги на возухопловна навигација процедурата да ја 
објави во Зборникот на воздухоповни информации. 
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(4) Доколку Агенцијата утврди дека не се исполне-
ти критериумите од став (2) и став (3) на овој член, до-
несува решение за одбивање на предложената стан-
дардна, односно нестандардна процедура. 

 
Член 6 

(1) Минималните вредности на аеродромските опе-
ративни минимуми (минимум услови за безбедно поле-
тување и слетување на воздухоплови) и методот за 
нивно пресметување  се пропишани во JAR-OPS 1 
Subpart  Е и JAR-OPS 3 Subpart E. 

(2) Оперативните минимуми се изразуваат во: 
- MDA/H (Minimum Descent Altitude / Height) - ми-

нимална апсолутна/релативна висина на снижување 
- RVR/VIS (Runway Visual Range / Visibility) - вид-

ливост по должина на пистата/Видливост 
- Ceiling (Height of Cloud Base) - база на облаци 
(3) Домашните оператори на воздухоплови ги опре-

делуваат аеродромските оперативните минимуми од 
став (2) на овој член  за секој тип на воздухоплов, пи-
ста и приод за секој аеродром на кој планираат да опе-
рират врз основа на метод прифaтлив за Агенцијата. 

  
Член 7 

(1) За секој аеродром во Република Македонија во 
Зборникот на воздухопловни информации се објавува-
ат податоци за:  

- OCA/H (Obstacle Clearance Altitude / Height) - ап-
солутна/релативна висина на надвисување на препре-
ките; 

- димензии и карактеристики на пистите; 
- информации за визуелните и електронските нави-

гациони средства; 
- информации за препреките; 
- средствата за одредување и известување на метео-

ролошките услови и 
- други податоци. 
(2) Операторите на воздухоплов ги определуваат 

оперативните минимуми од член 6 став (2) од овој пра-
вилник, за секој тип на воздухоплов, писта и приод врз 
основа на податоците од став (1) на овој член. 

 
Член 8 

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

 
  Бр. 03-747/2 

20 март 2009 година                           В.д. директор, 
    Скопје                                   Зоран Крстевски, с.р. 

_____________ 
 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

784. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 25.03.2009 го-
дина, го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-

ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
На извршителот Станислав Тасески, со живеалиште 

с. Ташмаруништа во Струга, именуван за подрачјето на 
Основниот суд Охрид, Основниот суд Струга и Основ-
ниот суд Дебар, датумот 22.04.2009 година, му се опре-
делува како ден за отпочнување со работа како извр-
шител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
На ден 10.12.2008 година лицето Станислав Тасе-

ски беше именувано за извршител за подрачјето на Ос-
новниот суд Охрид, Основниот суд Струга и Основни-
от суд Дебар, поради што Комората на извршители на 
РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
одлучи како во изреката на ова решение. 

 
   Бр.01-401                         Комора на извршители  

25 март 2009 година               на Република Македонија 
    Скопје                               Претседател,  
                                   Антонио Коштанов, с.р. 

____________ 
 

СОВЕТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА 
785. 

Согласно член 8 и 10 од Законот за судска служба 
(„Сл.весник на РМ” бр. 98/08), Советот за судска служ-
ба го донесе следниот 

 
Д Е Л О В Н И К 

НА СОВЕТОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој деловник се уредуваат прашањата на постап-

ката и начин на работа на Советот за судска служба. 
 

Член 2 
Седиштето на Советот е во Врховниот суд на Ре-

публика Македонија. 
 

Член 3 
Советот има свој печат и штембил. Печатот има 

облик на круг со пречник од 32 мм кој го содржи грбот 
на Република Македонија, а околу него е испишан 
натпис Република Македонија-Совет за судска служба. 

Штембилот има правоаголен облик со димензии 50 
х 30 мм, на кој се наоѓа грбот на Република Македони-
ја и натпис Република Македонија-Совет за судска 
служба, број, место и дата, година Скопје. 
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Печатот и штембилот се ставаат на одлуките, пред-
лозите, решенијата,  другите акти што ги донесува Со-
ветот и на поднесоците што се доставуваат до Советот. 

 
Член 4 

Со печатот и штембилот ракува работник што ќе го 
определи Советот од одделението во Врховниот суд на 
Република Македонија. 

  
II. Начин на работа на Советот 

 
Член 5 

За прашањата од својот делокруг утврдени со Зако-
нот, Советот одлучува на седници. 

 
Член 6 

Седница закажува и со неа раководи Претседателот 
на Советот. 

На седницата по одлука на Советот може да при-
суствуваат и други лица. 

Претседателот на Советот закажува седници и по 
барање на член на Советот, а седницата ќе се закаже во 
рок од 8 дена од поднесување на барањето. 

Барањето за закажување седници ги содржи праша-
њата по кои ќе се расправа на седницата. 

Покана за седницата со предлог на дневниот ред и со 
материјалите до членот на Советот, по правило се доста-
вува најмалку 3 дена пред одржување на седницата. 

По исклучок седницата на Советот може да се зака-
же и одржи и по пократок рок од рокот утврден во став 
5 на овој член. 

 
Член 7 

За работата на седницата на Советот се води запис-
ник. Записникот го води определено лице од Советот. 

Во случај на отсутност или спреченост на определе-
ното лице, записникот го води лице што ќе го определи 
Советот. 

Записникот содржи: време, датум и место на одр-
жување на седницата, присутни на седницата, дневен 
ред, изјаснување на членовите на Советот по дневниот 
ред, учесници во расправата по прашањата од дневни-
от ред, донесените одлуки, решенија и заклучоци. 

Записникот и донесените одлуки, решенија и заклу-
чоци се изготвуваат во писмена форма најдоцна 3 дена 
по завршувањето на седницата и се заверуваат во Дело-
водникот. 

Записникот Советот го разгледува и усвојува на 
наредната седница и секој член на советот има право 
да стави забелешка.  

Записникот што Советот ќе го усвои на седниците 
го потпишува Претседателот на Советот и лицето што 
го водело записникот. 

Деловодникот на Советот носи ознака “ССС”. 
 

Член 8 
Седница може да се одржи ако се присутни најмал-

ку 7 члена на Советот, а одлуките се донесуваат со 
мнозинство на гласови од вкупниот број присутни чле-
нови на Советот. 

Член 9 
Претседателот на Советот:  
-Го претставува Советот; 
-Претседава со седниците и учествува во работата и 

одлучувањето на Советот; 
-Ги потпишува одлуките, предлозите, решенијата и 

други акти на Советот; 
-Се грижи за спроведување на Деловникот на Сове-

тот и 
-Врши и други работи определени со закон и овој 

деловник. 
Претседателот на Советот во случај на спреченост 

и отсуство, определува заменик претседател од члено-
вите на Советот. 

 
Член 10 

Членот на Советот: 
-Учествува во работата и во одлучувањето по пра-

шањата што се поставени на седницата на Советот; 
-Учествува во работата во комисиите определени 

од Советот; 
-На Советот дава иницијативи, предлози и мислења 

по прашања од делокругот за работа на Советот; и 
-Врши и други работи определени со овој деловник 

и други акти на Советот. 
 

Член 11 
Советот во остварување на работите од својот дело-

круг може да образува и други постојани или повреме-
ни комисии и работни тела. 

Со актот за образување, Советот го утврдува бројот 
на членовите на комисиите и работните тела и ги опре-
делува нивните задачи. 

 
Член 12 

Стручните и административните работи на Советот 
за судска служба ги врши Одделение во состав на Вр-
ховниот суд на Република Македонија. 

Бројот на вработени во Одделението од став 1 ќе се 
определува по предлог на Советот според обемот на 
работа. 

 
Член 13 

Изменување и дополнување на овој деловник се 
врши на начин и во постапка како што важи за негово 
донесување. 

 
Член 14 

Овој деловник влегува во сила од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ .  

 
  ССС Бр. 5/08                       Совет за судска служба 

7 октомври 2008 година                     Претседател, 
     Скопје                              Добрила Кацарска, с.р.      
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