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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1906. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно  член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010),  член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
седницата одржана на 2.6.2011 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Александар Бошњаковски, судија на Врховниот суд на 
Република Македонија со навршување на 64 години на 
2.6.2011 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 2.6.2011 година. 

 
Бр.07-952/1                                  Судски совет 

2 јуни 2011 година                  на Република Македонија                                                                                                                                  
  Скопје                                  Заменик претседател,      
                                                Башким Бесими, с.р. 

____________ 
1907. 

Судкиот совет на Република Македонија врз основа 
на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/06), обја-
вува 

 
О  Г  Л  А  С 

                                       
- За избор на претседател на Управен суд и 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Тетово. 
 
Кандидатите за избор на судија треба да ги испол-

нуваат  условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06), член 6 и 7 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08). Кандидатите 
за избор на претседател треба да ги исполнуваат  усло-
вите предвидени во член 45 од Законот за судовите и 
член  47 став 1 и 3 од Законот за судовите (да приложат 
програма за работа во текот на мандатот). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со по-
требната документација, во оригинал или заверена фото-
копија на нотар, (лекарското уверение да не е постарo од 
eдна година од денот на издавање и уверение дека не е 
изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на 
професија дејност или должност, да не е постаро од  шест 
месеци од денот на издавањето), да ги достават до Суд-
скиот совет на Република Македонија, ул.„Вељко Влахо-
виќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да 
се подигне во електронска форма на WEB страната на 
Судскиот совет на Република Mакедонија на следната 
адреса: http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc 

Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 
јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 

јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за вр-
шење јавна функција („Службен весник на РМ“ 
бр.14/08 од 29.1.2008 година) и Законот за изменување 
и дополнување на Законот за определување дополните-
лен услов за вршење јавна функција („Службен весник 
на РМ“ бр.64/09 од 22.5.2009 година), издаден од над-
лежната Комисија за верификација на факти, согласно 
наведениот закон. Некомплетните документи нема да 
се разгледуваат. 

 
Бр.07-953/1                                  Судски совет 

2 јуни 2011 година                  на Република Македонија                            
  Скопје                                  Заменик претседател,      
                                                Башким Бесими, с.р. 

____________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1908. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 и член 68 став 

3 од Законот за Народната банка на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010), член 68 став 1 точка 3 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/2007, 90/2009 и 67/2010) и точка 43 од Одлуката за 
управување со ликвидносниот ризик на банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
163/2008, 66/2009, 144/2009, 157/2009 и 14/2011), гу-
вернерот на Народната банка на Република Македони-
ја, донесе 
 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА 

БАНКИТЕ 
 

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

на на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик 
на банките (во понатамошниот текст: Одлуката).  

2. За единствена примена на Одлуката, банката е 
должна да ги пополнува и да ги доставува до Народна-
та банка на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: Народната банка) следниве извештаи: 

- Извештај за договорната рочна структура на акти-
вата и пасивата;  

- Извештај за очекуваната рочна структура на акти-
вата и пасивата;  

- Извештај за најголемите депоненти и нивото на 
концентрација; 

- Извештај за стапките на ликвидност и 
- Извештај за интерните ликвидносни показатели.  
Извештаите од оваа точка се составен дел на ова 

упатство. 
 

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОГОВОРНАТА РОЧНА  
СТРУКТУРА НА АКТИВАТА И ПАСИВАТА 

 
3. Извештајот за договорната рочна структура на 

активата и пасивата се состои од три дела: 
- Образец РСД - денари; 
- Образец РСД - девизи; и 
- Образец РСД - вкупно.  
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4. При пополнувањето на овој Извештај се приме-
нуваат следниве правила: 

- одделните активни и пасивни позиции се внесуваат 
за пет временски периоди: до 7 дена, од 8 до 30 дена, од 
31 до 90 дена, од 91 до 180 дена и од 181 до 365 дена; 

- временските периоди се утврдуваат според дого-
ворната преостаната рочност на одделните активни и 
пасивни позиции, како преостанат период од датумот 
на известување до нивната фактичка договорна роч-
ност; 

- сите активни позиции се прикажуваат на бруто-ос-
нова, односно не се зема износот на акумулираната 
амортизација, извршената исправка на вредноста и изд-
воената посебна резерва; 

- сите активни билансни позиции коишто имаат не-
функционален третман не се прикажуваат во Извешта-
јот; 

- во колоната којашто го означува периодот до се-
дум дена се внесува износот на задолжителната резерва 
којшто може да го користи банката, а останатиот износ 
на задолжителна резерва не се вклучува во Извештајот. 

 
Образец РСД - денари 
 
5. Во образецот РСД - денари се прикажува дого-

ворната рочна структура на активата и пасивата во де-
нари и во денари со девизна клаузула на последниот 
ден од месецот за којшто се известува. 

Покрај правилата од точката 4 од ова упатство, 
образецот РСД - денари се пополнува со примена на 
правилата од точките 6, 7, 8, 9 и 10 од ова упатство.  

6. Во колоните од бр. 3 до бр. 7 се внесува износот 
на одделните активни и пасивни позиции во денари и 
во денари со девизна клаузула, согласно со нивната до-
говорна преостаната рочност. 

7. Во колоната бр. 8 - „вкупно“ се внесува збирот на 
активните и пасивните позиции во денари и во денари 
со девизна клаузула од сите временски периоди на до-
говорната преостаната рочност, односно збирот на из-
носите од колоните бр. 3 - 7. 

 
Актива 
 
8. Позициите од активата се пополнуваат како што 

следува: 
 
1) Парични средства, парични еквиваленти, злато и 

благородни метали 
 
Овие позиции во сметководството на банката се еви-

дентираат на соодветниот дел од сметките 10, 131 и 14. 
 
2) Финансиски средства чувани за тргување 
 
На оваа позиција се искажуваат одделно инстру-

ментите на пазарот на пари, другите должнички ин-
струменти и сопственичките инструменти во денари и 
во денари со девизна клаузула, коишто се чуваат за тр-
гување. Инструментите на пазарот на пари во сметко-
водството на банката се евидентираат на сметките: 
40000, 40010, 40100, 40110, 40120, 40500, 40510, 40520, 
40530, 40540, 40550, 40800, 40810, 40850, 46000, 46010, 
46100, 46110, 46120, 46500, 46510, 46520, 46530, 46540, 
46550, 46800, 46810 и 46850. Другите должнички ин-

струменти се евидентираат на сметките: 40001, 40011, 
40101, 40111, 40121, 40501, 40511, 40521, 40531, 40541, 
40551, 40801, 40811, 40851, 46001, 46011, 46101, 46111, 
46121, 46501, 46511, 46521, 46531, 46541, 46551, 46801, 
46811 и 46851, а сопственичките инструменти на сме-
тките: 40002, 40012, 40512, 40522, 40532, 40542, 40552, 
40802, 40852, 46002, 46012, 46512, 46522, 46532, 46542, 
46552, 46802 и 46852. 

 
3) Деривати за тргување 
 
Оваа позиција во сметководството на банката се 

евидентира на сметките 450 и 453. 
 
4) Вградени деривати и деривати чувани за управу-

вање со ризик 
 
Оваа позиција ги вклучува дериватите прикажани 

на сметките 451, 452, 454 и 455. 
 
5) Финансиски средства по објективна вредност 

преку билансот на успех, определени како такви при 
почетното признавање 

 
На оваа позиција одделно се искажуваат инстру-

ментите на пазарот на пари, другите должнички ин-
струменти, сопственичките инструменти и кредитите 
во денари и во денари со девизна клаузула по објектив-
на вредност преку билансот на успех, коишто се опре-
делени како такви при почетното признавање. Инстру-
ментите на пазарот на пари во сметководството на бан-
ката се евидентираат на сметките: 43000, 43010, 43100, 
43110, 43120, 43500, 43510, 43520, 43530, 43540, 43550, 
43800, 43810, 43850, 49000, 49010, 49100, 49110, 49120, 
49500, 49510, 49520, 49530, 49540, 49550, 49800, 49810, 
49850, а другите должнички инструменти на сметките: 
43001, 43011, 43101, 43111, 43121, 43501, 43511, 43521, 
43531, 43541, 43551, 43801, 43811, 43851, 49001, 49011, 
49101, 49111, 49121, 49501, 49511, 49521, 49531, 49541, 
49551, 49801, 49811, 49851. Сопственичките инстру-
менти се евидентираат на сметките: 43002, 43012, 
43512, 43522, 43532, 43542, 43552, 43802, 43852, 49002, 
49012, 49512, 49522, 49532, 49542, 49552, 49802, 49852, 
додека кредитите на сметките 439 и 499. 

 
6) Финансиски средства коишто се чуваат до доста-

сување 
 
На оваа позиција одделно се искажува номинална-

та, односно достасаната вредност на инструментите на 
пазарот на пари и другите должнички инструменти во 
денари и во денари со девизна клаузула коишто се чу-
ваат до достасување. Инструментите на пазарот на па-
ри во сметководството на банката се евидентираат на 
соодветниот дел од сметките: 42000, 42010, 42100, 
42110, 42120, 42500, 42510, 42520, 42530, 42540, 42550, 
42800, 42810, 42850, 48000, 48010, 48100, 48110, 48120, 
48500, 48510, 48520, 48530, 48540, 48550, 48800, 48810, 
48850, а другите должнички инструменти на соодвет-
ниот дел од сметките: 42001, 42011, 42101, 42111, 
42121, 42501, 42511, 42521, 42531, 42541, 42551, 42801, 
42811, 42851, 48001, 48011, 48101, 48111, 48121, 48501, 
48511, 48521, 48531, 48541, 48551, 48801, 48811 и 
48851. 
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7) Финансиски средства расположливи за продажба 
 
На оваа позиција одделно се искажува номинална-

та, односно достасаната вредност на инструментите на 
пазарот на пари, другите должнички инструменти, 
сопственичките хартии од вредност и другите инстру-
менти во денари и во денари со девизна клаузула кои-
што се расположливи за продажба. Инструментите на 
пазарот на пари во сметководството на банката се еви-
дентираат на соодветниот дел од сметките: 41000, 
41010, 41100, 41110, 41120, 41500, 41510, 41520, 41530, 
41540, 41550, 41800, 41810, 41850, 47000, 47010, 47100, 
47110, 47120, 47500, 47510, 47520, 47530, 47540, 47550, 
47800, 47810, 47850. Другите должнички инструменти 
се евидентираат на соодветниот дел од сметките: 
41001, 41011, 41101, 41111, 41121, 41501, 41511, 41521, 
41531, 41541, 41551, 41801, 41811, 41851, 47001, 47011, 
47101, 47111, 47121, 47501, 47511, 47521, 47531, 47541, 
47551, 47801, 47811, 47851, а сопственичките инстру-
менти на соодветниот дел од сметките: 41002, 41012, 
41512, 41522, 41532, 41542, 41552, 41802, 41852, 47002, 
47012, 47512, 47522, 47532, 47542, 47552, 47802 и 
47852. Другите инструменти се евидентираат на соод-
ветниот дел од сметките 419 и 479. 

 
8) Кредити и побарувања 
 
Оваа позиција ги вклучува меѓубанкарските транс-

акции во денари и во денари со девизна клаузула еви-
дентирани на соодветниот дел на сметката 13 (освен 
сметката 131), депозитите во денари и во денари со де-
визна клаузула евидентирани на соодветниот дел на 
сметките 53 и 55, финансискиот лизинг во денари и во 
денари со девизна клаузула евидентиран на сметките 
58 (соодветниот дел) и 599 (соодветниот дел), како и 
кредитите во денари и во денари со девизна клаузула 
евидентирани на соодветниот дел на сметките 50 и 52. 
Оваа позиција ги вклучува и другите побарувања во де-
нари и во денари со девизна клаузула, односно побару-
вањата за плаќања извршени по дадени авали на хар-
тии од вредност и гаранции и побарувањата по откупе-
ни побарувања (факторинг и форфетирање) во денари 
и во денари со девизна клаузула коишто се евидентира-
ат на соодветниот дел на сметките 56 и 57.  

 
9) Побарувања врз основа на камати 
 
На оваа позиција се искажуваат побарувањата врз 

основа на камати во денари и во денари со девизна клау-
зула, евидентирани на соодветниот дел на сметката 15. 

 
10) Побарувања врз основа на провизии и надомести 
 
Оваа позиција ги вклучува побарувањата врз осно-

ва на провизии и надомести во денари и во денари со 
девизна клаузула, евидентирани на соодветниот дел на 
сметката 16. 

 
11) Останата неспомната билансна актива 
 
Во оваа позиција се вклучуваат сметките од актива-

та на банката коишто не можат да се распоредат во 
претходните активни позиции, а коишто претставуваат 
паричен прилив за банката во денари и во денари со де-
визна клаузула (соодветниот дел на сметките 12, 19 и 
други активни сметки). 

12) Вкупна актива 
 
На оваа позиција се искажува вкупната актива во 

денари и во денари со девизна клаузула којашто се до-
бива како збир на износите од редот бр. 1 до редот бр. 
11 за секоја одделна позиција од колоните бр. 3 - 8. 

 
Пасива 
 
9. Позициите од пасивата се пополнуваат како што 

следува: 
 
13) Трансакциски сметки  
 
Оваа позиција ги вклучува трансакциските сметки 

во денари евидентирани на соодветниот дел на сметка-
та 80. 

 
14) Финансиски обврски по објективна вредност 

преку билансот на успех 
 
На оваа позиција се искажуваат финансиските обвр-

ски во денари и во денари со девизна клаузула мерени 
по објективната вредност преку билансот на успех, при 
што одделно се прикажуваат обврските за инструменти-
те на пазарот на пари, за другите должнички инструмен-
ти, за сопственичките инструменти, за депозитите, обвр-
ските по кредити и за субординираните инструменти. 
Овие позиции во сметководството на банката се евиден-
тираат на соодветниот дел од сметката 89. 

 
15) Деривати за тргување 
 
Оваа позиција во сметководството на банката се 

евидентира на сметките 850 и 853. 
 
16) Вградени деривати и деривати чувани за упра-

вување со ризик 
 
Оваа позиција во сметководството на банката се 

евидентира на сметките 851, 852, 854 и 855. 
 
17) Депозити  
  
Во оваа позиција одделно се прикажуваат депози-

тите по видување и орочените депозити во денари и во 
денари со девизна клаузула евидентирани на соодвет-
ниот дел на сметките 81, 82 и 86. 

 
18) Обврски врз основа на кредити 
 
Обврските врз основа на кредити во денари и во де-

нари со девизна клаузула во сметководството на банка-
та се евидентираат на соодветниот дел на сметките 84 
и 87. Во оваа позиција се вклучуваат и одливите врз ос-
нова на субординираниот долг и хибридните  инстру-
менти коишто достасуваат во текот на наредните 365 
дена, а коишто се евидентирани на соодветниот дел од 
сметките 908, 9100, 9102, 9110 и 9112. 

 
19) Издадени должнички хартии од вредност 
 
На оваа позиција се искажуваат обврските врз осно-

ва на издадени хартии од вредност во денари и во дена-
ри со девизна клаузула евидентирани на соодветниот 
дел од сметката 83. 
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20) Обврски врз основа на камати 
 
На оваа позиција се искажуваат обврските врз осно-

ва на камати во денари и во денари со девизна клаузула 
евидентирани на соодветниот дел на сметката 25. 

 
21) Обврски врз основа на провизии и надомести 
 
Оваа позиција ги вклучува обврските врз основа на 

провизии и надомести во денари и во денари со девиз-
на клаузула евидентирани на соодветниот дел на сме-
тката 26. 

 
22) Финансиски лизинг  
 
Во сметководството на банката обврските врз осно-

ва на финансиски лизинг во денари и во денари со де-
визна клаузула се евидентираат на соодветниот дел на 
сметката 88. 

 
23) Останата неспомната билансна пасива 
 
Во оваа позиција се вклучуваат сметките од пасивата 

на банката коишто не можат да се распоредат во прет-
ходните пасивни позиции, а коишто претставуваат пари-
чен одлив за банката. Овде е опфатен соодветниот дел 
од сметките 20, 21, 22, 23, 29 и други пасивни сметки. 

 
24) Вкупна пасива 
 
На оваа позиција се искажува вкупната пасива во 

денари и во денари со девизна клаузула којашто се до-
бива како збир на износите од реден бр. 13 до реден бр. 
23 за секоја одделна позиција од колоните бр. 3 - 8. 

 
Вонбилансни ставки 
 
10. Вонбилансните ставки коишто претставуваат 

потенцијално побарување (паричен прилив) или потен-
цијална обврска (паричен одлив) за банката се прика-
жуваат на следниве позиции во образецот: 

 
25) Вонбилансна актива 
 
На оваа позиција се искажуваат вонбилансните ста-

вки во денари и во денари со девизна клаузула коишто 
претставуваат потенцијално побарување за банката врз 
основа на добиени гаранции, акредитиви, рамковни 
кредити и други вонбилансни ставки коишто се еви-
дентираат на соодветниот дел од сметката 990. Во оваа 
позиција не се вклучуваат вонбилансните ставки кои-
што се поврзани со ставки што веќе се прикажани како 
дел од активните билансни позиции од овој извештај. 

 
26) Вонбилансна пасива 
 
На оваа позиција се искажуваат вонбилансните ста-

вки во денари и во денари со девизна клаузула коишто 
претставуваат потенцијална обврска за банката врз ос-
нова на издадени гаранции, акредитиви, рамковни кре-
дити, неискористени кредитни лимити и други вонби-
лансни ставки, со исклучок на покриените вонбиланс-
ни ставки. На оваа позиција се прикажува соодветниот 
дел од сметката 998. 

27) Нето вонбилансни ставки  
 
Се прикажува разликата помеѓу вонбилансната 

актива и вонбилансната пасива прикажани на редните 
бр. 25 и 26. Евентуалната негативна разлика се прика-
жува со негативен предзнак.  

 
28) Разлика 
 
Оваа позиција се добива како разлика помеѓу вкуп-

ната актива и вкупната пасива (разлика на износите од 
реден бр. 12 и реден бр. 24), зголемена, односно нама-
лена за износот на нето вонбилансните ставки.  

 
29) Збир на разликата 
 
На оваа позиција се искажува збирот на разликата 

од реден бр. 28.  
 
Образец РСД - девизи 
 
11. Во образецот РСД - девизи се прикажува дого-

ворната рочна структура на активата и пасивата во 
странска валута на последниот ден од месецот за кој се 
известува. 

Покрај правилата од точката 4 од ова упатство, 
образецот РСД - девизи се пополнува со примена и на 
правилата од точките 12, 13, 14, 15 и 16.  

 
12. Во колоните од бр. 3 до бр. 7 се внесува износот 

на одделните активни и пасивни позиции во странска 
валута, согласно со нивната договорна преостаната 
рочност. 

 
13. Во колоната бр. 8 - „вкупно“, се внесува збирот 

на активните и пасивните позиции во странска валута од 
сите временски периоди на договорна преостаната роч-
ност, односно збирот на износите од колоните бр. 3 - 7. 

 
Актива 
 
14. Позициите од активата се пополнуваат како што 

следува: 
 
1) Парични средства, парични еквиваленти, злато и 

благородни метали 
 
На оваа позиција се искажуваат паричните средс-

тва, паричните еквиваленти и трансакциските сметки 
во странска валута, коишто во сметководството на бан-
ката се евидентираат на соодветниот дел од сметките 
10, 300, 301, 307, 308, 31, како и на други соодветни 
сметки. 

 
2) Финансиски средства чувани за тргување 
 
На оваа позиција одделно се искажуваат инстру-

ментите на пазарот на пари, другите должнички ин-
струменти и сопственичките инструменти во странска 
валута коишто се чуваат за тргување. Инструментите 
на пазарот на пари во сметководството на банката се 
евидентираат на сметките: 36000, 36010, 36100, 36110, 
36120, 36500, 36510, 36530, 36540, 36550, 36800, 36810, 
36850. Другите должнички инструменти се евиденти-
раат на сметките: 36001, 36011, 36101, 36111, 36121, 
36501, 36511, 36531, 36541, 36551, 36801, 36811, 36851, 
а сопственичките инструменти на сметките: 36002, 
36012, 36512, 36532, 36542, 36552, 36802, 36852. 
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3) Деривати за тргување 
 
Оваа позиција во сметководството на банката се 

евидентира на сметката 350. 
 
4) Вградени деривати и деривати чувани за управу-

вање со ризик 
 
Оваа позиција во сметководството на банката се 

евидентира на сметките 351 и 352. 
 
5) Финансиски средства по објективна вредност 

преку билансот на успех, определени како такви при 
почетното признавање 

 
На оваа позиција одделно се искажуваат инстру-

ментите на пазарот на пари, другите должнички ин-
струменти, сопственичките инструменти и кредитите 
во странска валута по објективна вредност преку би-
лансот на успех, коишто се определени како такви при 
почетното признавање. Инструментите на пазарот на 
пари во сметководството на банката се евидентираат на 
сметките: 39000, 39010, 39100, 39110, 39120, 39500, 
39510, 39530, 39540, 39550, 39800, 39810, 39850. Дру-
гите должнички инструменти се евидентираат на сме-
тките: 39001, 39011, 39101, 39111, 39121, 39501, 39511, 
39531, 39541, 39551, 39801, 39811, 39851. Сопственич-
ките инструменти се евидентираат на сметките: 39002, 
39012, 39512, 39532, 39542, 39552, 39802, 39852, а кре-
дитите на сметката 399. 

 
6) Финансиски средства коишто се чуваат до доста-

сување 
 
На оваа позиција одделно се искажува номинална-

та, односно достасаната вредност на инструментите на 
пазарот на пари и другите должнички инструменти во 
странска валута коишто се чуваат до достасување. Ин-
струментите на пазарот на пари во сметководството на 
банката се евидентираат на соодветниот дел на сметки-
те: 38000, 38010, 38100, 38110, 38120, 38500, 38510, 
38530, 38540, 38550, 38800, 38810, 38850, а другите 
должнички инструменти на соодветниот дел на сметки-
те: 38001, 38011, 38101, 38111, 38121, 38501, 38511, 
38531, 38541, 38551, 38801, 38811, 38851. 

 
7) Финансиски средства расположливи за продажба 
 
На оваа позиција одделно се искажува номинална-

та, односно достасаната вредност на инструментите на 
пазарот на пари, другите должнички инструменти, 
сопственичките хартии од вредност и други инстру-
менти во странска валута коишто се расположливи за 
продажба. Инструментите на пазарот на пари во сме-
тководството на банката се евидентираат на соодветни-
от дел на сметките: 37000, 37010, 37100, 37110, 37120, 
37500, 37510, 37530, 37540, 37550, 37800, 37810, 37850. 
Другите должнички инструменти се евидентираат на 
соодветниот дел на сметките: 37001, 37011, 37101, 
37111, 37121, 37501, 37511, 37531, 37541, 37551, 37801, 
37811, 37851, а сопственичките инструменти на соод-
ветниот дел на сметките: 37002, 37012, 37512, 37532, 
37542, 37552, 37802, 37852. Другите инструменти се 
евидентираат на соодветниот дел на сметката 379. 

8) Кредити и побарувања 
 
Оваа позиција ги вклучува меѓубанкарските транс-

акции во странска валута евидентирани на сметката 33, 
депозитите во странска валута евидентирани на соод-
ветниот дел на сметката 54, финансискиот лизинг во 
странска валута евидентиран на соодветниот дел на 
сметката 59 (освен сметката 599), како и кредитите во 
странска валута евидентирани на соодветниот дел на 
сметката 51. Оваа позиција ги вклучува и другите по-
барувања во странска валута, односно побарувањата за 
плаќања извршени по дадени авали на хартии од вред-
ност и гаранции и побарувањата по откупени побару-
вања (факторинг и форфетирање) коишто во сметко-
водството на банката се евидентираат на соодветниот 
дел на сметките 56 и 57.  

 
9) Побарувања врз основа на камати 
 
На оваа позиција се искажуваат побарувањата врз 

основа на камати во странска валута евидентирани на 
соодветниот дел на сметката 15. 

 
10) Побарувања врз основа на провизии и надомести 
 
Оваа позиција ги вклучува побарувањата врз осно-

ва на провизии и надомести во странска валута евиден-
тирани на соодветниот дел на сметката 16. 

 
11) Останата неспомната билансна актива 
 
Во оваа позиција се вклучуваат сметките од актива-

та на банката коишто не можат да се распоредат во 
претходните активни позиции, а коишто претставуваат 
паричен прилив за банката во странска валута (соод-
ветниот дел на сметките 12, 19 и други). 

 
12) Вкупна актива 
 
На оваа позиција се искажува вкупната актива во 

странска валута којашто се добива како збир на изно-
сите од реден бр. 1 до реден бр. 11 за секоја одделна 
позиција од колоните бр. 3 - 8. 

 
Пасива 
 
15. Позициите од пасивата се пополнуваат како што 

следува: 
 
13) Трансакциски сметки  
 
Оваа позиција ги вклучува трансациските сметки во 

странска валута евидентирани на сметките 700, 702, 
705, 707, 708, 709 и 71. 

 
14) Финансиски обврски по објективна вредност 

преку билансот на успех 
 
На оваа позиција се искажуваат финансиските об-

врски во странска валута одредени по објективната 
вредност преку билансот на успех, односно обврските 
за инструментите на пазарот на пари, за други долж-
нички инструменти, за сопственички инструменти, за 
депозити, обврските врз основа на кредити и за субор-
динираните инструменти, коишто во сметководството 
на банката се евидентираат на соодветниот дел од сме-
тката 79. 
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15) Деривати за тргување 
 
Оваа позиција во сметководството на банката се 

евидентира на сметката 750. 
 
16) Вградени деривати и деривати чувани за упра-

вување со ризик 
 
Оваа позиција во сметководството на банката се 

евидентира на сметките 751 и 752. 
 
17) Депозити  
  
Оваа позиција ги вклучува депозитите по видување 

и орочените депозити во странска валута евидентирани 
на соодветниот дел на сметката 72. 

 
18) Обврски врз основа на кредити 
 
Обврските врз основа на кредити во странска валу-

та во сметководството на банката се евидентираат на 
соодветниот дел на сметката 74. Во оваа позиција се 
вклучуваат и одливите врз основа на субординираниот 
долг и хибридните инструменти коишто достасуваат во 
текот на наредните 365 дена, а коишто се евидентирани 
на соодветниот дел од сметките 908, 9101 и 9111. 

 
19) Издадени должнички хартии од вредност 
 
На оваа позиција се искажуваат обврските врз осно-

ва на издадени хартии од вредност во странска валута 
евидентирани на соодветниот дел од сметката 73. 

 
20) Обврски врз основа на камати 
 
На оваа позиција се искажуваат обврските врз осно-

ва на камати во странска валута евидентирани на соод-
ветниот дел на сметката 25. 

 
21) Обврски врз основа на провизии и надомести 
 
Оваа позиција ги вклучува обврските врз основа на 

провизии и надомести во странска валута евидентира-
ни на соодветниот дел на сметката 26. 

 
22) Финансиски лизинг  
 
На оваа позиција се искажуваат обврските врз осно-

ва на финансискиот лизинг во странска валута коишто 
се евидентираат на соодветниот дел од сметката 78. 

 
23) Останата неспомната билансна пасива 
 
Во оваа позиција се вклучуваат сметките од пасива-

та на банката коишто не можат да се распоредат во 
претходните пасивни позиции, а коишто претставуваат 
паричен одлив за банката (соодветен дел на сметките 
22, 23, 29, 77 и други). 

 
24) Вкупна пасива 
 
На оваа позиција се искажува вкупната пасива во 

странска валута којашто се добива како збир на изно-
сите од реден бр. 13 до реден бр. 23 за секоја одделна 
позиција од колоните бр. 3 - 8. 

Вонбилансни ставки 
 
16. Вонбилансните ставки коишто претставуваат 

потенцијално побарување (паричен прилив) или потен-
цијална обврска (паричен одлив) за банката се прика-
жуваат на следниве позиции во образецот: 

 
25) Вонбилансна актива 
 
На оваа позиција се искажуваат вонбилансните ста-

вки во странска валута коишто претставуваат потенци-
јално побарување за банката врз основа на добиени га-
ранции, акредитиви, рамковни кредити и други вонби-
лансни ставки коишто се евидентираат на соодветниот 
дел од сметките 990 и 991. Во оваа позиција не се вклу-
чуваат вонбилансните ставки коишто се поврзани со 
ставки што веќе се прикажани како дел од активните 
билансни позиции од овој извештај. 

 
26) Вонбилансна пасива 
 
На оваа позиција се искажуваат вонбилансните ста-

вки во странска валута коишто претставуваат потенци-
јална обврска за банката врз основа на издадени гаран-
ции, акредитиви, рамковни кредити, неискористени 
кредитни лимити и други вонбилансни ставки, со иск-
лучок на покриените вонбилансни ставки. На оваа по-
зиција се прикажува соодветниот дел од сметката 998. 

 
27) Нето вонбилансни ставки  
 
Се прикажува разликата помеѓу вонбилансната 

актива и вонбилансната пасива во странска валута, 
прикажани на редните бр. 25 и 26. Евентуалната нега-
тивна разлика се прикажува со негативен предзнак. 

 
28) Разлика 
 
Оваа позиција се добива како разлика помеѓу вкуп-

ната актива и вкупната пасива (разлика на износите од 
реден бр. 12 и реден бр. 24), зголемена, односно нама-
лена за износот на нето вонбилансните ставки.  

 
29) Збир на разликата 
 
На оваа позиција се искажува збирот на разликата 

од реден бр. 28. 
 
Образец РСД - вкупно 
 
17. Образецот РСД - вкупно претставува збирен 

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

 
III. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЧЕКУВАНАТА РОЧНА  
СТРУКТУРА НА АКТИВАТА И ПАСИВАТА 

 
18. Извештајот за очекуваната рочна структура на 

активата и пасивата (образец РСО) се пополнува со 
примена на следниве правила: 

- одделните активни и пасивни позиции се внесува-
ат во три временски периоди: до 7 дена, од 8 до 30 де-
на, од 31 до 90 дена;  
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- сите активни и пасивни позиции се прикажуваат 
збирно, без разлика на валутата во која се изразени или 
ќе бидат изразени; 

- сите активни позиции се прикажуваат на бруто-ос-
нова, односно не се зема износот на акумулираната 
амортизација, извршената исправка на вредноста и изд-
воената посебна резерва; 

- сите активни билансни позиции коишто имаат не-
функционален третман не се прикажуваат во Извешта-
јот; 

- во Извештајот може да се вклучи само износот на 
задолжителната резерва којшто може да го користи 
банката; 

- правилата за пополнување на Извештајот за дого-
ворна рочна структура на активата и пасивата, предви-
дени во точките 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 од 
ова упатство, соодветно се применуваат и на овој изве-
штај.  

19. Образецот РСО се состои од два дела: 
- Очекувана рочност (билансна и вонбилансна еви-

денција) - трите временски периоди се пополнуваат 
согласно со очекуваните приливи и одливи од одделни-
те активни и пасивни билансни и вонбилансни позиции 
коишто се дел од билансната и вонбилансната евиден-
ција на банката на последниот ден од месецот за кој-
што се известува. При одредување на очекуваната пре-
останата рочност на овие позиции, банката ја има пред-
вид веројатноста за настанување на одреден прилив 
или одлив (пр. веројатност за наплата на побарувањата 
на банката во роковите на достасување, веројатност за 
нивото на депозитите коишто ќе бидат повлечени во 
рокот на нивното достасување, веројатност за користе-
ње рамковен кредит одобрен од страна на банката и 
слично). Очекуваната преостаната рочност на позиции-
те од билансот на состојба се внесува во колоните бр. 
3, 4 и 5; 

- Очекувана рочност (идни активности) - трите вре-
менски периоди се пополнуваат согласно со очекува-
ните приливи и одливи од идните активности на банка-
та. Како идни активности се сметаат оние активности 
за коишто банката очекува дека ќе ги оствари во идни-
на, односно активностите коишто не се дел од биланс-
ната и вонбилансната евиденција на банката на денот 
на изготвувањето на овој извештај. Банката ја утврдува 
очекуваната рочност на идните активности според оце-
ната и претпоставките за големината на идните парич-
ни приливи и одливи во одделни временски периоди 
коишто ја земаат предвид веројатноста за нивното на-
станување (пр. веројатност за одобрување нови креди-
ти, користење нови заеми, вложување нови депозити 
во банката и слично). Очекуваната преостаната роч-
ност на идните активности се внесува во колоните бр. 
6, 7 и 8, при што се внесува нето-приливот или нето-
одливот (приливите се внесуваат со позитивен предз-
нак, а одливите со негативен предзнак). Притоа, банка-
та ги пополнува само оние позиции од колоните бр. 6, 
7 и 8 за кои очекува дека ќе има приливи или одливи 
врз основа на идни активности.  

 
IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА НАЈГОЛЕМИТЕ ДЕПОНЕНТИ  

И НИВОТО НА КОНЦЕНТРАЦИЈА 
 
20. Извештајот за најголемите депоненти и нивото 

на концентрација на банката се состои од следниве два 
дела: 

- образецот НД - се прикажува учеството на најго-
лемите депоненти во депозитната база на банката; 

- образецот НК - се прикажува нивото на концен-
трација на банката во денари и во девизи. 

 
21. Образецот НД содржи податоци за учеството на 

најголемите депоненти, утврдени согласно со точка 33 
став 2 од Одлуката, во вкупната просечна депозитна 
база на банката. 

Образецот НД се составува на месечна основа, како 
просек на состојбата на депозитите на крајот на сите 
декади (10, 20 и последниот ден) од месецот за којшто 
се известува, со примена на следниве правила: 

а) Во колоната бр. 2 - „депонент“, се внесуваат име-
то, односно називот на најголемите дваесет депоненти 
коишто вложиле средства во банката во форма на депо-
зит. Колоната се пополнува на тој начин што се наве-
дува депонентот, заедно со сите правни и физички ли-
ца коишто, согласно со Законот за банките и прописите 
донесени врз основа на овој закон, се сметаат за повр-
зани. Притоа, одделно се прикажуваат депозитите на 
депонентот и депозитите на лицата поврзани со него, а 
во посебен ред се наведува вкупниот износ на депози-
тите на депонентот и на лицата поврзани со него. 

б) Во колоната бр. 3 - „седиште“, се внесува седи-
штето на депонентот и на лицата поврзани со него. 

в) Во колоната бр. 4 - „просечен износ на депози-
ти“, се внесува просечниот износ на депозитите на се-
кој одделен депонент и на лицата поврзани со него, ка-
ко просек на состојбата на нивните вкупни депозити 
кај банката, на крајот на декадите од месецот за којшто 
се известува. 

г) Во колоната бр. 5 - „% од просечната депозитна 
база“, се внесува процентуалното учество на просечни-
от износ на депозитите на депонентот и на лицата по-
врзани со него, во просечната депозитна база на банка-
та прикажана на редот бр. 22.  

д) На реден бр. 21 - „вкупно“, во колоната бр. 4 се 
искажува збирот на износите од редовите од реден  бр. 
1 до реден бр. 20, додека во колоната бр. 5 се внесува 
односот помеѓу збирот од колоната бр. 4 на овој ред и 
износот на просечната депозитна база прикажан на ре-
дот бр. 22, колона бр. 4.  

ѓ) На реден бр. 22 - „просечна депозитна база“, се 
внесува просекот на износот на депозитната база со со-
стојба на крајот на сите декади од месецот за којшто се 
известува, при што депозитната база за секоја декада се 
утврдува врз основа на состојбата на сметките од пот-
точките 13) и 17) на точките 9 и 15 од ова Упатство. 
Колоната бр. 5 од овој ред не се пополнува. 

22. Образецот НК содржи податоци за нивото на 
концентрација на банката во денари и во девизи, утвр-
дено согласно со точка 33 став 3 од Одлуката. 

Образецот НК се составува на месечна основа, како 
просек на состојбата на депозитите по видување и транс-
акциските сметки во денари (вклучувајќи ги и депозити-
те по видување во денари со девизна клаузула) и во де-
визи на крајот на сите декади (10, 20 и последниот ден) 
од месецот за којшто се известува и се состои од два де-
ла: образецот НК (денари) и образецот НК (девизи). 

23. Образецот НК (денари) се пополнува со приме-
на на следниве правила: 
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а) Во колоната бр. 2 - „депонент“, се внесуваат име-
то, односно називот на дваесетте депоненти на банката 
со најголемо учество во просечниот износ на вкупните 
депозити по видување и трансакциски сметки во дена-
ри. При пополнувањето на оваа колона соодветно се 
применуваат правилата според кои се пополнува коло-
ната бр. 2 од образецот НД. 

б) Во колоната бр. 3 - „седиште“, се внесува седи-
штето на депонентот и на лицата поврзани со него. 

в) Во колоната бр. 4 - „просечен износ на депозити 
по видување и трансакциски сметки (денари)“, се вне-
сува просечниот износ на депозитите по видување и 
трансакциските сметки во денари на секој одделен де-
понент и на лицата поврзани со него, како просек на 
состојбата на нивните вкупни депозити по видување и 
трансакциски сметки во денари кај банката, на крајот 
на декадите од месецот за којшто се известува. 

г) Во колоната бр. 5 - „ниво на концентрација (дена-
ри)“, се внесува процентуалното учество на просечни-
от износ на депозитите по видување и трансакциските 
сметки во денари на депонентот и на лицата поврзани 
со него, во вкупниот просечен износ на депозитите по 
видување и трансакциските сметки на банката во дена-
ри, прикажан на редот бр. 22.  

д) На реден бр. 21 - „вкупно“, во колоната бр. 4 се 
искажува збирот на износите од редовите од реден  бр. 
1 до реден бр. 20, додека во колоната бр. 5 се внесува 
односот помеѓу збирот од колоната бр. 4 на овој ред и 
вкупниот просечен износ на депозитите по видување и 
трансакциските сметки на банката во денари, прикажан 
на редот бр. 22, колона бр. 4. 

ѓ) На реден бр. 22 - „вкупен просечен износ на 
трансакциските сметки и депозитите по видување во 
денари и во денари со девизна клаузула“, се внесува 
просекот на износот на депозитите по видување и 
трансакциските сметки на банката во денари со состој-
ба на крајот на сите декади од месецот за којшто се из-
вестува, при што депозитите по видување и трансакци-
ските сметки во денари за секоја декада се утврдува 
врз основа на состојбата на позициите од точката 9 
потточки 13) и 17) (само делот што се однесува на де-
позитите по видување во денари и во денари со девиз-
на клаузула) од ова упатство. Колоната бр. 5 од овој 
ред не се пополнува. 

24. Образецот НК (девизи) се пополнува со приме-
на на следниве правила: 

а) Во колоната бр. 2 - „депонент“, се внесуваат име-
то, односно називот на дваесетте депоненти на банката 
со најголемо учество во просечниот износ на вкупните 
депозити по видување и трансакциски сметки во деви-
зи. При пополнувањето на оваа колона, соодветно се 
применуваат правилата според кои се пополнува коло-
ната бр. 2 од образецот НД 1. 

б) Во колона бр. 3 - „седиште“, се внесува седиште-
то на депонентот и на лицата поврзани со него. 

в) Во колоната бр. 4 - „просечен износ на депозити 
по видување и трансакциски сметки (девизи)“, се вне-
сува просечниот износ на депозитите по видување и 
трансакциските сметки во девизи на секој одделен де-
понент и на лицата поврзани со него, како просек на 
состојбата на нивните вкупни депозити по видување и 
трансакциски сметки во девизи кај банката, на крајот 
на декадите од месецот за којшто се известува. 

г) Во колоната бр. 5 - „ниво на концентрација (де-
визи)“, се внесува процентуалното учество на просеч-
ниот износ на депозитите по видување и трансакциски-
те сметки во девизи на депонентот и на лицата поврза-
ни со него, во вкупниот просечен износ на депозитите 
по видување и трансакциските сметки на банката во 
девизи, прикажан на редот бр. 22.  

д) На реден бр. 21 - „вкупно“, во колоната бр. 4 се 
искажува збирот на износите од редовите од реден  бр. 
1 до реден бр. 20, додека во колоната бр. 5 се внесува 
односот помеѓу збирот од колоната бр. 4 на овој ред и 
вкупниот просечен износ на депозитите по видување и 
трансакциските сметки на банката во девизи, прикажан 
на редот бр. 22, колона бр. 4. 

ѓ) На реден бр. 22 - „вкупен просечен износ на де-
позитите по видување и трансакциските сметки во де-
визи“, се внесува просекот на износот на депозитите по 
видување и трансакциските сметки на банката во деви-
зи со состојба на крајот на сите декади од месецот за 
којшто се известува, при што депозитите по видување 
и трансакциските сметки во девизи за секоја декада се 
утврдува врз основа на состојбата на позициите од точ-
ката 15 потточки 13) и 17) (само делот што се однесува 
на депозитите по видување во девизи) од ова упатство. 
Колоната бр. 5 од овој ред не се пополнува. 

 
V. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАПКИТЕ НА ЛИКВИДНОСТ 

 
25. Во Извештајот за стапките на ликвидност се 

прикажуваат стапките на ликвидност од точка 34 од 
Одлуката, при што Извештајот содржи податоци за со-
стојбата на позициите коишто се вклучуваат во утврду-
вањето на стапките само за работните денови од месе-
цот за којшто се известува. 

Извештајот за стапките на ликвидност се состои од 
два дела: 

- образецот СЛ 30 - се прикажуваат стапките на ли-
квидност во денари и девизи до 30 дена; 

- образецот СЛ 180 - се прикажуваат стапките на 
ликвидност во денари и девизи до 180 дена. 

Во утврдувањето на стапките на ликвидност во де-
нари се вклучуваат и активните и пасивните позиции 
во денари со девизна клаузула. 

Обрасците РСД - денари и РСД - девизи соодветно 
се користат како насока за пополнувањето на обрасци-
те СЛ 30 и СЛ 180. 

26. Образецот СЛ 30 се пополнува со примена на 
следниве правила: 

а) Колоната бр. 2а - „записи на шестмесечни депо-
зити кај Народната банка“ ги вклучува записите на 
шестмесечни депозити кај Народната банка, без разли-
ка на нивната договорна преостаната рочност и валута. 
Банката не може да го вклучи износот на записите на 
шестмесечни депозити кај Народната банка, којшто е 
вклучен во оваа позиција, во активата којашто достасу-
ва до 30 дена (девизи) (колона бр. 7а). 

Во колоната бр. 2б - „кредити, камати, провизии и 
надоместоци (денари)“ се внесуваат ставките коишто 
се прикажуваат во редовите бр. 8, 9 и 10 од колоните 
бр. 3 и 4 од образецот РСД - денари согласно со глава-
та II од ова упатство, намалени за кредитите, каматите, 
провизиите и другите побарувања во денари од населе-
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нието и нефинансиските институции класифицирани 
во категоријата на ризик „В“ (доколку станува збор за 
редовни побарувања) коишто достасуваат во следните 
30 дена, како и за кредитите, каматите, провизиите и 
другите побарувања во денари од населението и нефи-
нансиските институции класифицирани во категориите 
на ризик „А“ и „Б“, чијшто рок на достасување е про-
должен два или повеќепати. 

Во колоната бр. 2в - „останата актива којашто до-
стасува до 30 дена (денари)“ се внесуваат сите остана-
ти активни позиции во денари, коишто согласно со Од-
луката, се вклучуваат во пресметката на стапката на 
ликвидност до 30 дена, и тоа: 

- ставките коишто се прикажуваат во редот бр. 12 
од колоните бр. 3 и 4 од образецот РСД - денари сог-
ласно со главата II од ова упатство (со исклучок на 
оние ставки што се веќе опфатени во претходните по-
зиции од оваа потточка);  

- другите парични средства и парични еквиваленти 
и другите средства, должнички инструменти и побару-
вања кај/од Народната банка во денари, без разлика на 
нивната договорна преостаната рочност (со исклучок 
на оние ставки што се веќе опфатени во претходните 
позиции од оваа потточка). Во оваа позиција се вклучу-
ва и делот од задолжителната резерва кај Народната 
банка којшто може да го користи банката, но не се 
вклучуваат средства кај Народната банка со кои банка-
та не може да располага слободно; 

- хартиите од вредност во денари коишто се чуваат 
за тргување, вклучувајќи ги и финансиските средства 
во денари што се мерат по објективната вредност преку 
билансот на успех, определени како такви при почет-
ното признавање, без разлика на нивниот договорен 
рок на достасување (со исклучок на дериватите за тргу-
вање, вградените деривати и дериватите што се чуваат 
за управување со ризик и ставките што се веќе опфате-
ни во претходните позиции од оваа потточка); 

- хартиите од вредност или средствата во денари 
коишто ги прифаќа Народната банка како инструменти 
за обезбедување при спроведувањето на монетарните 
операции, без разлика на нивната договорна преостана-
та рочност (со исклучок на оние ставки што се веќе оп-
фатени во претходните позиции од оваа потточка); 

- гаранциите, акредитивите и терминските трансак-
ции коишто значат потенцијален прилив за банката во 
денари и коишто достасуваат во наредните 30 дена, со 
исклучок на вонбилансните ставки коишто се поврзани 
со одредени активни билансни позиции (соодветен дел 
од ставките коишто се прикажуваат на реден бр. 25, ко-
лони бр. 3 и 4 од образецот РСД - денари).  

Во колоната бр. 2 - „вкупна актива којашто достасу-
ва до 30 дена (денари)“, се внесува збирот на колоните 
бр. 2а, 2б и 2в. 

Во колоните бр. 2а, 2б, 2в и 2, банката не ги вклучу-
ва активните позиции со кои не може да располага сло-
бодно (пр. позиции коишто служат како обезбедување 
обврски на други лица; позиции што служат како по-
критие за преземена обврска на банката, кога позиција-
та што се обезбедува и позицијата којашто служи како 
обезбедување се со различна рочност; позиции за кои 
се води судски спор и слично).   

б) Колоната бр. 3 - „трансакциски сметки и депози-
ти по видување (денари)“ го прикажува износот на 
трансакциските сметки и депозитите по видување во 
денари коишто, согласно со главата II од ова упатство, 
се прикажуваат на редовите бр. 13 и 17 (само делот 
што се однесува на депозитите по видување во денари 
и во денари со девизна клаузула) од образецот РСД - 
денари, којшто се вклучува во пресметувањето на стап-
ката на ликвидност до 30 дена, согласно со точката 38 
од Одлуката. Процентот на вклученост на трансакци-
ските сметки и депозитите по видување во денари 
(30%, 35% или 40%) за месецот за којшто се известува, 
се утврдува врз основа на нивото на концентрација во 
денари, утврдено во текот на претходниот месец - про-
центот прикажан на реден бр. 21 колона бр. 5 од обра-
зецот НК (денари) за месецот што му претходи на ме-
сецот за којшто се известува.  

в) Во колоната бр. 4 - „останата пасива којашто до-
стасува до 30 дена (денари)“ се внесуваат сите остана-
ти пасивни позиции во денари коишто согласно со Од-
луката се вклучуваат во пресметката на стапката на ли-
квидност до 30 дена, и тоа: 

- финансиските обврски во денари по објективната 
вредност преку билансот на успех, определени како та-
кви при почетното признавање, без разлика на нивниот 
договорен рок на достасување (со исклучок на дерива-
тивите за тргување, вградените деривати и дериватите 
што се чуваат за управување со ризик и ставките што 
се веќе опфатени во претходните позиции); 

- сите останати билансни пасивни позиции во дена-
ри коишто достасуваат во наредните 30 дена и коишто, 
согласно со главата II од ова упатство, се прикажуваат 
на редовите бр. 14, 17 (делот што се однесува на ороче-
ните депозити), 18, 19, 20, 21, 22 и 23 од колоните бр. 3 
и 4 од образецот РСД - денари; 

- 15% од одобрените пречекорувања на трансакци-
ските сметки и кредитните картички во денари (соод-
ветен дел од ставките што се прикажуваат на редот бр. 
26 од образецот РСД - денари); 

- сите термински трансакции, отворени непокриени 
акредитиви, неотповикливи рамковни кредити, гаран-
ции и други вонбилансни ставки во денари класифици-
рани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ (соодветен 
дел од ставките што се прикажуваат на редот бр. 26 од 
образецот РСД - денари), коишто достасуваат во след-
ните 30 дена. Како други вонбилансни ставки не се 
сметаат покриените гаранции и акредитиви, отповик-
ливите рамковни кредити и ставките коишто се опфа-
тени во претходната позиција.  

г) Во колоната бр. 5 - „вкупна пасива којашто до-
стасува до 30 дена (денари)“, се внесува збирот на ко-
лоните бр. 3 и 4. 

д) Во колоната бр. 6 - „стапка на ликвидност (дена-
ри)“ се внесува односот помеѓу колоните бр. 2 и 5 од 
овој образец. 

ѓ) Колоната бр. 7а - „записи на шестмесечни депо-
зити кај Народната банка“ ги вклучува записите на 
шестмесечни депозити кај Народната банка, без разли-
ка на нивната договорна преостаната рочност и валута. 
Банката не може да го вклучи износот на записите на 
шестмесечни депозити кај Народната банка којшто е 
вклучен во оваа позиција, во активата којашто достасу-
ва до 30 дена (денари) (колона бр. 2а). 
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Во колоната бр. 7б - „кредити, камати, провизии и 
надомести (девизи)“ се внесуваат ставките коишто се 
прикажуваат во редовите бр. 8, 9 и 10 од колоните бр. 3 
и 4 од образецот РСД - девизи, согласно со главата II 
од ова упатство, намалени за кредитите, каматите, про-
визиите и другите побарувања во девизи од население-
то и нефинансиските институции класифицирани во 
категоријата на ризик „В“ (доколку станува збор за ре-
довни побарувања) коишто достасуваат во следните 30 
дена, како и за кредитите, каматите, провизиите и дру-
гите побарувања во девизи од населението и нефинан-
сиските институции класифицирани во категориите на 
ризик „А“ и „Б“, чијшто рок на достасување е продол-
жен два или повеќе пати.  

Во колоната бр. 7в - „останата актива којашто до-
стасува до 30 дена (девизи)“ се внесуваат сите останати 
активни позиции во девизи, коишто, се вклучуваат во 
пресметката на стапката на ликвидност до 30 дена сог-
ласно со Одлуката, и тоа: 

- ставките коишто се прикажуваат во редот бр. 12 
од колоните бр. 3 и 4 од образецот РСД - девизи сог-
ласно со главата II од ова упатство (со исклучок на 
оние ставки што се веќе опфатени во претходните по-
зиции од оваа потточка);  

- другите парични средства и парични еквиваленти 
и другите средства, должнички инструменти и побару-
вања кај/од Народната банка во девизи, без разлика на 
нивната договорна преостаната рочност (со исклучок 
на оние ставки што се веќе опфатени во претходните 
позиции од оваа потточка). Во оваа позиција се вклучу-
ва и делот од задолжителната резерва кај Народната 
банка којшто може да го користи банката, но не се 
вклучуваат средствата кај Народната банка со кои бан-
ката не може да располага слободно; 

- хартиите од вредност во девизи коишто се чуваат 
за тргување, вклучувајќи ги и финансиските средства 
во девизи што се мерат по објективната вредност преку 
билансот на успех, определени како такви при почет-
ното признавање, без разлика на нивниот договорен 
рок на достасување (со исклучок на дериватите за тргу-
вање, вградените деривати и дериватите што се чуваат 
за управување со ризик и ставките што се веќе опфате-
ни во претходните позиции од оваа потточка); 

- хартиите од вредност или средствата во девизи ко-
ишто ги прифаќа Народната банка како инструменти за 
обезбедување при спроведувањето на монетарните 
операции, без разлика на нивната договорна преостана-
та рочност (со исклучок на оние ставки што се веќе оп-
фатени во претходните позиции од оваа потточка); 

- гаранциите, акредитивите и терминските трансак-
ции коишто значат потенцијален прилив за банката во 
девизи и коишто достасуваат во наредните 30 дена, со 
исклучок на вонбилансните ставки коишто се поврзани 
со одредени активни билансни позиции (соодветен дел 
од ставките коишто се прикажуваат на реден бр. 25, ко-
лони бр. 3 и 4 од образецот РСД - девизи).  

Во колоната бр. 7 - „вкупна актива којашто достасу-
ва до 30 дена (девизи)“, се внесува збирот на колоните 
бр. 7а, 7б и 7в. 

Во колоните бр. 7а, 7б, 7в и 7, банката не ги вклучу-
ва активните позиции со кои не може да располага сло-
бодно (пр. позиции коишто служат како обезбедување 

обврски на други лица; позиции што служат како по-
критие за преземена обврска на банката, кога позиција-
та што се обезбедува и позицијата којашто служи како 
обезбедување се со различна рочност; позиции за кои 
се води судски спор и слично).  

е) Колоната бр. 8 - „трансакциски сметки и депози-
ти по видување (девизи)“ го прикажува износот на 
трансакциските сметки и депозитите по видување во 
девизи, коишто, согласно со главата II од ова упатство, 
се прикажуваат на редовите бр. 13 и 17 (само делот 
што се однесува на депозитите по видување во денари 
и во денари со девизна клаузула) од образецот РСД - 
девизи, којшто се вклучува во пресметувањето на стап-
ката на ликвидност до 30, согласно со точката 38 од 
Одлуката. Процентот на вклученост на трансакциските 
сметки и депозитите по видување во девизи (30%, 35% 
или 40%) за месецот за којшто се известува, се утврду-
ва врз основа на нивото на концентрација во девизи, 
утврдено во текот на претходниот месец - процентот 
прикажан на редниот бр. 21, колона бр. 5 од образецот 
НК (девизи) за месецот што му претходи на месецот за 
којшто се известува.  

ж) Во колоната бр. 9 - „пасива којашто достасува до 
30 дена (девизи)“ се внесуваат сите останати пасивни 
позиции во девизи коишто согласно со Одлуката се 
вклучуваат во пресметката на стапката на ликвидност 
до 30 дена, и тоа: 

- финансиските обврски во девизи по објективната 
вредност преку билансот на успех, определени како та-
кви при почетното признавање, без разлика на нивниот 
договорен рок на достасување (со исклучок на дерива-
тивите за тргување, вградените деривати и дериватите 
што се чуваат за управување со ризик и ставките што 
се веќе опфатени во претходните позиции); 

- сите останати билансни пасивни позиции коишто 
достасуваат во наредните 30 дена и коишто, согласно 
со главата II од ова упатство, се прикажуваат на редо-
вите бр. 14, 17 (делот што се однесува на орочените де-
позити во девизи), 18, 19, 20, 21, 22 и 23 од колоните 
бр. 3 и 4 од образецот РСД - девизи; 

- 15% од одобрените пречекорувања на трансакци-
ските сметки и кредитните картички (соодветен дел од 
ставките што се прикажуваат на редот бр. 26 од образе-
цот РСД - девизи); 

- сите термински трансакции, отворени непокриени 
акредитиви, неотповикливи рамковни кредити, гаран-
ции и други вонбилансни ставки класифицирани во ка-
тегориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ (соодветен дел од 
ставките што се прикажуваат на редот бр. 26 од образе-
цот РСД - девизи), коишто достасуваат во следните 30 
дена. Како други вонбилансни ставки не се сметаат по-
криените гаранции и акредитиви, отповикливите рам-
ковни кредити и ставките коишто се опфатени во прет-
ходната позиција.  

з) Во колоната бр. 10 - „вкупна пасива којашто до-
стасува до 30 дена (девизи)“, се внесува збирот на ко-
лоните бр. 8 и 9. 

ѕ) Во колоната бр. 11 - „стапка на ликвидност (деви-
зи)“ се внесува односот помеѓу колоните бр. 7 и 10 од 
овој образец.  
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и) Во редот - „вкупно“ се внесува збирот на дневни-
те состојби на позициите од соодветните колони. Коло-
ните бр. 6 и 11 не се пополнуваат; 

ј) Во редот - „вкупно-просек“ се внесува просечни-
от износ на дневните состојби на позициите од образе-
цот, којшто се добива кога износот од редот „вкупно“ 
ќе се подели со бројот на работни денови во месецот за 
којшто се известува. Колоните бр. 3, 4, 8 и 9 не се по-
полнуваат.  

По исклучок на став 1 од оваа потточка, редот - 
„вкупно-просек“ за колоните бр. 6 и 11 се пополнува 
согласно со потточките д) и ѕ) од оваа точка, односно 
како однос помеѓу просекот на вкупните активни пози-
ции (колона бр. 2, односно колона бр. 7 од овој ред) и 
просекот на вкупните пасивни позиции (колона бр. 5, 
односно колона бр. 10 од овој ред) и ја прикажуваат 
просечната месечна стапка на ликвидност на банката 
до 30 дена, во денари и девизи, одделно.  

к) Во редот - „потребно ниво на стапка на ликвид-
ност“ се внесува нивото на стапката на ликвидност во 
денари и во девизи, утврдено согласно со: 

- точка 46 од Одлуката, сЀ до завршувањето на ди-
намиката на усогласување утврдена од страна на На-
родната банка, или до постигнувањето на минималното 
ниво на стапка на ликвидност (доколку банката го по-
стигне минималното ниво пред завршувањето на дина-
миката на усогласување); 

- точка 34 од Одлуката, по завршувањето на дина-
миката на усогласување од точка 46 од Одлуката, или 
по постигнувањето на минималното ниво на стапка на 
ликвидност (доколку банката го постигне минималното 
ниво пред завршувањето на динамиката на усогласува-
ње). 

27. Образецот СЛ 180 се пополнува на следниов на-
чин: 

- колоните бр. 2а, 2б, 2в, 2, 4, 7а, 7б, 7в, 7 и 9 се по-
полнуваат со примена на правилата од точката 26 пот-
точки а), в), ѓ) и ж), при што за оние позиции коишто 
се вклучуваат во утврдувањето на стапката на ликвид-
ност во зависност од нивната преостаната рочност се 
земаат предвид позициите од колоните бр. 3, 4, 5 и 6 од 
обрасците РСД - денари и РСД - девизи. Во колоните 
бр. 4 и 9 од овој образец, одобрените пречекорувања на 
трансакциските сметки и кредитните картички се вклу-
чуваат во износ од 20%; 

- колоните бр. 3 и 8 го прикажуваат износот на 
трансакциските сметки и депозитите по видување во 
денари, односно во девизи прикажани на редовите бр. 
13 и 17 (делот што се однесува на депозитите по виду-
вање во денари, односно во девизи) од образецот РСД - 
денари, односно од образецот РСД - девизи, којшто мо-
же да се вклучи во пресметувањето на стапката на ли-
квидност до 180 дена, согласно со точката 39 од Одлу-
ката. Процентот на вклученост на трансакциските сме-
тки и депозитите по видување во денари, односно во 
девизи (40%, 45% или 50%) за месецот за којшто се из-
вестува, се утврдува врз основа на нивото на концен-
трација во денари, односно во девизи, утврдено во те-
кот на претходниот месец - процентот прикажан на ре-
ден бр. 21, колона бр. 5 од образецот НК (денари), од-
носно од образецот НК (девизи) за месецот што му 
претходи на месецот за којшто се известува; 

- на останатите позиции (колони и редови) соодвет-
но се применуваат правилата од точка 26 потточки г), 
д), з), ѕ), и), ј) и к) од ова упатство. 

 
VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНТЕРНИТЕ ЛИКВИДНОСНИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 
28. Во Извештајот за интерните ликвидносни пока-

затели (образец ЛП) се внесуваат интерните ликвид-
носни показатели утврдени од страна на банката, сог-
ласно со точката 42 од Одлуката. Образецот ЛП се по-
полнува со примена на следниве правила: 

а) Во колоната бр. 2 - „опис на ликвидносниот по-
казател“, се внесува описот на ликвидносниот показа-
тел од кој ќе можат да се утврдат позициите врз основа 
на кои тој се пресметува; 

б) Колоната бр. 3 - „интерен лимит на банката“, ги 
содржи границите во кои може да се движи соодветни-
от ликвидносен показател, односно интерниот лимит 
над/под кој не смее да се движи тој показател; 

в) Во колоната бр. 4 - „период на следење на пока-
зателот“, се внесува временскиот период во кој се сле-
ди соодветниот ликвидносен показател (пр. на дневна, 
неделна, декадна,месечна основа и слично); 

г) Во колоната бр. 5 - „распон во текот на месецот“, 
се внесува распонот во кој се движел ликвидносниот 
показател во текот на месецот на кој се однесува Изве-
штајот, во зависност од утврдениот период на следење 
на показателот.  

 
VII. РОКОВИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНАТА 

БАНКА 
 
29. Банката е должна да ги изработува извештаите 

од точка 2 од ова упатство (обрасци РСД - денари, РСД 
- девизи, РСД - вкупно, РСО, СЛ, НД, НК и ЛП) на ме-
сечна основа.  

Банката ги доставува извештаите од точка 2 од ова 
упатство до Народната банка, во рок од петнаесет дена 
по истекот на месецот за кој се известува. 

  
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
30. Одредбите од ова упатство што се однесуваат на 

банките се применуваат и на штедилниците во Репуб-
лика Македонија. 

31. Со отпочнувањето со примена на ова упатство, 
престанува да важи Упатството за спроведување на 
Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на 
банките („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2009, 79/2009, 16/2010 и 25/2011). 

32. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
У бр. 4943                         

2 јуни 2011 година                            Гувернер, 
  Скопје                                        Димитар Богов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1909. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), 
член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на 
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6.6.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 41,241 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                               до 42,538 
   
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 40,981 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 40,420 
   
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 33,596 
  

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 БС - 95                                до 74,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 76,00 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 65,00 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 56,00 
 
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 41,165 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА 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-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС 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-1 НС, 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 БС - 95                                до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 0,080 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 0,030 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 0,040 
 
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                         до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини                                        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                 до 0,390 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                 до 0,390 
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б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                            до 0,100 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 0,100 
   
г) Мазут                                                            ден/кг 
- М-1 НС                                                          до 0,740 

Член 5 
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 БС - 95                                до 17,725 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 17,699 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 10,273 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 3,197 
   
г) Мазут                                                              ден/кг 
- М-1 НС до                                                        0,100 
 

Член 6 
 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 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се применува од 00,01 часот на 7.6.2011 година и 
истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02-755/1    

6 јуни 2011 година                                Претседател, 
  Скопје                                     Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1910. 
Врз основа на членовите 202 и 222, став 3, а во вр-

ска со член 33, став 1 и 2 од Законот за супервизија на 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 
79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010 и 44/2011), 
Советот на експерти на Агенција за супервизија на оси-
гурување, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се издава дозвола за вршење на работи на осигу-

рување на   Друштвото за животно осигурување УНИ-
КА ЛАЈФ АД Скопје со адреса на ул. „Маркс и Енгелс“ 
бр.3 Скопје, при што како основач се јавува СИГАЛ 
УНИКА ГРУП АВСТРИЈА (SIGAL UNIQA GROUP 
AUSTRIA sh.a, Tirana, Albania) со седиште на бул. Зог  
I бр.1, Тирана, Република Албанија. 

2. Се дава согласност за вршење на функцијата 
член на Управен одбор на Друштвото за животно оси-
гурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на следните лица: 

- Александра Маркс, државјанин на Република Ав-
стрија, со адреса на ул. „Кумберландштрасе“ 10/15,  
Виена (претседател на Управниот одбор); 

- Александра Шкемби, државјанин на Република 
Македонија, со адреса на ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 
16, Скопје (член на Управниот одбор) и 

- Ана Шутева, државјанин на Република Македони-
ја, со адреса на бул. „Јане Сандански“ бр.84/2-9, Скопје 
(член на Управниот одбор). 

3. Друштвото од точка 1 од ова решение ќе врши 
работи на осигурување во рамките на групата на осигу-
рување на живот во класата 19  – осигурување на жи-
вот (освен она што е наведено во точките 20-23 од член 
5 од Законот за супервизија на осигурување). 

4. Покрај работите на осигурување наведени во точ-
ка 3 од ова решение, друштвото од точка 1 од ова ре-
шение ќе врши и работи на осигурување во класата 1 - 
осигурување од последици на несреќен случај-незгода 
и класата 2 – здравствено осигурување. 

5. Уписот на друштвото од точка 1 од ова решение 
во трговскиот регистар да се изврши по приложен до-
каз за уплатени парични средства во износ од 3.500.000 
евра (три милиони и петстотини илјади евра) на име 
акционерски капитал на друштвото, на засебна девизна 
сметка на Народна банка на Република Македонија.  

6. Друштвото од точка 1 од ова решение е должно 
да започне со работа во рок од шест месеци од денот на 
донесување на ова решение. 

7. Друштвото од точка 1 од ова решение е должно 
писмено да ја извести Агенцијата за супервизија на 
осигурување за започнување или престанок со работа 
во рамки на секоја од класите на осигурување за кои 
добило дозвола за вршење работи на осигурување, вед-
наш по започнувањето или престанокот со работа.  

8. Друштвото од точка 1 од ова решение е должно 
да назначи овластен актуар во рок од 2 месеца од денот 
на уписот на друштвото во трговскиот регистар. 

9. Друштвото од точка 1 од ова решение е должно 
да вработи најмалку еден овластен ревизор кој се стек-
нал со уверение за овластен ревизор согласно Законот 
за ревизија, веднаш по уписот на Друштвото во тргов-
скиот регистар. 

10. Друштвото од точка 1 од ова решение е должно 
да ги вработи, со постојан работен однос, членовите на 
Управниот одбор наведени во точка 2 од ова решение, 
веднаш по уписот на Друштвото во трговскиот регистар. 

                                                                                    
Бр. 09-636/2                                   Претседател  

17 мај 2011 годинa                   на Советот на експерти, 
         Скопје                               д-р Климе Попоски, с.р. 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ВЕТЕРИНАРНО САНИТАРНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА НУСПРОИЗВОДИ ОД 
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ИЛИ ТРАНЗИТИРААТ  

ВО ИЛИ НИЗ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

     Бр. 02-1659/2 
1 јуни 2011 година                                                                                                      Директор, 
         Скопје                                                                                                        Дејан Рунтевски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

 
1911. 
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