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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3057. 

Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-
вобранителство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 87/2007), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на државните правобранители во Др-
жавното правобранителство на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 
3/2008“), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 септември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДР-
ЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНОТО ПРА-
ВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА: СКОПЈЕ И КОЧАНИ 
 

1. Се огласува именување по еден државен право-
бранител во Државното правобранителство на Репуб-
лика Македонија за подрачјата: на Скопје и Кочани. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 20 од Законот за држав-
ното правобранителство (да е државјанин на Република 
Македонија, да е дипломиран правник со работно 
искуство на правни работи најмалку пет години по по-
ложен правосуден испит и да ужива углед за вршење 
на функцијата) и доказ за поднесена изјава до Комиси-
јата за верификација на фактите за исполнување на ус-
ловите за вршење на јавна функција согласно со Зако-
нот за определување дополнителен услов за вршење на 
јавна функција („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 14/2008, 64/2009 и 24/2011). 

Пријавите со потребните документи во оригинал 
или копија заверени на нотар да ги поднесат до Влада-
та на Република Македонија, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ и во дневниот печат. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Вечер“, 
„Дневник“ и „Коха“. 

 
       Бр. 22-5218/1                Претседател на Владата 
20 септември 2011 година    на Република Македонија,  
         Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3058. 

Врз основа на член 55 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 септември 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР  НА  ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Ирфан Хоџа се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија се именува Јован 
Грповски. 

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

Бр. 22-5728/1                      Претседател на Владата 
 28 септември 2011 година   на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 

3059. 
Врз основа  на член 9 став 2 од Законот за педаго-

шката служба („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 18/2011), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 септември 2011 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА 

 
1. Надежда Узелац се разрешува од должноста ди-

ректор на Педагошката служба, орган во состав на Ми-
нистерството за образование и наука. 

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

 
       Бр. 22-5729/1                    Претседател на Владата 
 28 септември 2011 година    на Република Македонија, 

     Скопје                         м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

3060. 
Врз основа  на член 11 став 4 алинеја 5 и став 6 од 

Законот за унапредување и заштита на правата на при-
падниците на заедниците кои се помалку од 20 % од на-
селението во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 92/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 28 сеп-
тември 2011 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 
ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ  НА ПРАВАТА  НА  ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
1. На Кадир Салих му се утврдува престанок на 

функцијата заменик на директорот на Агенцијата за ос-
тварување на правата на заедниците, поради именува-
ње на друга функција. 

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

 
         Бр. 22-5731/1                   Претседател на Владата 
 28 септември 2011 година   на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
__________ 

3061. 
Врз основа  на член 9 став 2 од Законот за педа-

гошката служба („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 18/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 септември 2011 година, до-
несе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА 
СЛУЖБА 

 
1. За директор на Педагошката служба, орган во 

состав на Министерството за образование и наука се 
именува Адем Бајрам. 

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

 
         Бр. 22-5730/1                   Претседател на Владата 
 28 септември 2011 година   на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
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3062. 
Врз основа на член 11, став 2 од Законот за унапре-

дување и заштита на правата на припадниците на заед-
ниците кои се помалку од 20% од населението во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 92/2008), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 28 септември 2011 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за оства-

рување на правата на заедниците се именува Јусуф Ха-
сани. 

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

 
           Бр. 22-5732/1                 Претседател на Владата 
28 септември 2011 година     на Република Македонија, 
                Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3063. 

Врз основа на член 26, став 3 од Законот за управу-
вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/2005 и 36/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28 септември 2011 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 
1. За заменик на директорот на Центарот за управу-

вање со кризи се именува Мутаир Максуд. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
           Бр. 22-5735/1                 Претседател на Владата 
28 септември 2011 година     на Република Македонија, 
                Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3064. 

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за безбед-
ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/2010 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 септември 
2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за храна 

и ветеринарство на Република Македонија се именува 
Абдулезел Догани. 

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

 
       Бр. 22-5736/1                Претседател на Владата 
28 септември 2011 година     на Република Македонија,  
          Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

3065. 
Врз основа на член 39-а од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 28 
септември 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО СЕК-
РЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 
 
1. За државен секретар во Секретаријатот за европ-

ски прашања се именува Јован Андоновски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 22-5737/1                  Претседател на Владата 
28 септември 2011 година     на Република Македонија,  
          Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3066. 

Врз основа на член 17 став 8 од Законот за возила 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
140/2008 и 53/2011)  министерот за економија,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И K 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА 
ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО ОДНОС-
НО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВА-
ЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЕДИНЕЧНО  

ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО 
     

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето заради недонесување на одобрение 
за единечно одобрување на возило односно недонесу-
вање на решение за одбивање на барањето за одобре-
ние за единечно одобрување на возило, во рокот утвр-
ден во член 17 став (6) од Законот за возила. 

 
Член 2 

Барањето од став 1 на овој правилник се поднесува 
на образец „Барањето заради недонесување на одобре-
ние за единечно одобрување на возило односно недо-
несување на решение за одбивање на барањето за одо-
брение за единечно одобрување на возило” во формат 
А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел 
на овој правилник. 

Образецот содржи: назив на органот до кој се подне-
сува барањето, место за број и датум, во средишниот дел 
назив на барањето, општи податоци за барателот - назив 
на правното лице односно име и презиме на физичкото 
лице – подносител на барањето, седиште на правното 
лице односно адреса на физичкото лице – подносител на 
барањето, краток опис поради што се поднесува барање-
то, приложени документи кон барањето и место за пот-
пис на подносителот на барањето.  

     
Член 3 

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

 
     Бр. 25-5033/6 
август 2011 година           Министер,  
        Скопје                Ваљон Сараќини, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
3067. 

Врз основа на член  56  од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 
НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на  остварување  и користење на правото на социјална парична помош,  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/09, 59/11 и 123/11),  во член 2 во  ставот 2 по точката 9 се 
додава нова точка 10 која гласи: 

,,10. надоместок за попишувач за изршување на работи во врска со спроведувањето на пописот на населе-
нието, домаќинствата и становите во Република Македонија на носителот и членовите на домаќинството во 
висина до15.000,00 денари. ,, 

 
Член 2 

Во член 4 став 1 по точката 14 се додава нова точка 15 која гласи: 
„15. договор за дело за попишувач за изршување на работи во врска со спроведувањето на пописот на насе-

лението, домаќинствата и становите во Република Македонија.“ 
     

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

        Број 10-6733/1                                            Министер за труд  
28 септември 2011 година                                  и социјална политика,  
           Скопје                                                 Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 
3068. 

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Етичкиот кодекс на јавните 
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/11) е направена техничка грешка. 

Поради тоа, се врши следнава: 
 

И С П Р А В К А 
НА ЕТИЧКИОТ КОДЕКС НА ЈАВНИТЕ  

СЛУЖБЕНИЦИ 
 
Во член 6 во ставот (5) по зборовите: „Јавниот службеник“ се додаваат зборовите: „нема да“. 
                                                                                                                                                   

  Бр. 16-3475/3                        
 6 октомври 2011 година                        Министер, 
     Скопје                        м-р Иво Ивановски, с.р. 
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Врз основа на член 35 став 3 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10 и 47/11), министерот за животна средина и просторно планирање, 
донесе 

 
Л И С Т И 

ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА СТРОГО ЗАШТИТЕНИ И ЗАШТИТЕНИ ДИВИ ВИДОВИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
3069. 
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Стр. 26 - Бр. 139 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 октомври 2011 
 



7 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 139 - Стр. 27 

III. Овие листи се објавуваат во “Службен весник на Република  Македонија”.  
 

        Бр. 07-5370/10   
16 септември 2011 година                         Министер, 
          Скопје                                  Абдилаќим Адеми, c.p. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3070. 
Врз основа на член 39, член 48 став 1 точка 3 и член 

68 став 3 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 158/2010) и точка 12 од Одлуката за содржи-
ната и начинот на функционирање на Кредитниот реги-
стар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
126/2011), гувернерот на Народната банка на Републи-
ка Македонија, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОДР-
ЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со ова упатство се пропишуваат начинот и роко-

вите на доставување и користење на податоците и ин-
формациите во Кредитниот регистар. 

2. Заради еднообразно спроведување на Одлуката 
за содржината и начинот на функционирање на Кре-
дитниот регистар (во понатамошниот текст: Одлуката), 
Народната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Народната банка) воспоставува посеб-
на веб-апликација и веб-услуга - Кредитен регистар (во 
понатамошниот текст: Апликацијата). 

Позициите во Кредитниот регистар се пополнуваат 
согласно со Одлуката за управување со кредитниот ри-
зик и Упатството за спроведување на Одлуката за упра-
вување со кредитниот ризик. 

 
II. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АПЛИ-

КАЦИЈАТА „КРЕДИТЕН РЕГИСТАР“ 
3. Апликацијата работи во интранет-околина со 

ограничен пристап на компјутерската мрежа и базата 
на податоци.  

 4. Апликацијата е достапна за банките, штедилни-
ците и филијалите на странски банки за целите дефи-
нирани во точка 3 став 2 од Одлуката. 

5. Банките, штедилниците и филијалите на странски 
банки доставуваат податоци согласно со техничките 
инструкции за работа со апликации на Народната бан-
ка.  

6. Банките, штедилниците и филијалите на странски 
банки ги доставуваат податоците и информациите од 
точка 4 на Одлуката, со користење на шифрите дефи-
нирани во: 

- прилогот бр. 1 - Листа на влезните податоци;  
- прилогот бр. 2 - Шифри за трговците на мало; 
- прилогот бр. 3 - Шифри за намената на кредитите 

на физичките лица (население); 
- прилогот бр. 4 - Шифри за видот на обезбедува-

њето; 

- прилогот бр. 5 - Шифри за населеното место (оп-
штина). 

Прилозите од оваа точка се составен дел на ова 
упатство.  

7. Во ова упатство, во терминот „трговци на мало“ 
се вклучуваат: трговците-поединци и физичките лица 
кои согласно со Законот за трговски друштва не се 
сметаат за трговци. 

Сите податоци коишто се доставуваат до Кредитни-
от регистар, а се однесуваат на износи, односно вред-
ности, се искажуваат во илјади денари. 

 
III. РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ И КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ВО 
КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 

8.  Банките, штедилниците и филијалите на стран-
ски банки се должни да ги доставуваат податоците и 
информациите за водење на Кредитниот регистар од 
точка 4 на Одлуката, на месечна основа, со состојба на 
крајот на месецот за кој се известува.  

 
Податоците и информациите од став 1 од оваа точ-

ка се доставуваат во периодот од 1. до 15. во наредниот 
месец.  

По исклучок на став 2 од оваа точка, податоците и 
информациите со состојба на 31 декември, 31 март, 30 
јуни и 30 септември се доставуваат во следниве перио-
ди: 

- за состојба на 31 декември - од 25 јануари до 05 
февруари; 

- за состојба на 31 март, 30 јуни и 30 септември - од 
1. до 20. во наредниот месец. 

9. Народната банка овозможува расположливост на 
податоците и информациите од Кредитниот регистар 
во рок од пет работни дена по истекот на роковите 
предвидени во точка 8 на ова упатство.  

Банката/штедилницата/филијалата на странска бан-
ка ги добива агрегирани податоците и информациите 
од точка 10 од Одлуката. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
10. Со отпочнувањето со примена на ова упатство, 

престанува да важи Упатството за спроведување на 
Одлуката за содржината и начинот на функционирање 
на кредитниот регистар („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 120/2008 и 89/2009).  

11. Ова упатство влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
        У бр. 7826      
3 октомври 2011 година                 Гувернер, 
          Скопје                     Димитар Богов, с.р. 
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3071. 
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) и точка 43 од Одлуката за управување со ли-
квидносниот ризик на банките („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 126/2011), гувернерот на 
Народната банка на Република Македонија, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ 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 СТРУ-

КТУРА 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.  
4. При пополнувањето на овој извештај се примену-

ваат 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 Извештајот; 

- 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 

евидентираат 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, 
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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. 

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 кла-
узула, евидентирани на соодветниот дел на сметката 
15. 

10) Побарувања врз основа на провизии и надоме-
сти 

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 об-
врски во денари и во денари со девизна клаузула мере-
ни по објективната вредност преку билансот на успех, 
при што одделно се прикажуваат обврските за инстру-
ментите на пазарот на пари, за другите должнички ин-
струменти, за сопственичките инструменти, за депози-
тите, обврските по кредити и за субординираните ин-
струменти. Овие позиции во сметководството на бан-
ката се евидентираат 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. 

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 пасива-

та на банката коишто не можат да се распоредат во 
претходните пасивни позиции, а коишто претставуваат 
паричен одлив за банката. Овде е опфатен соодветниот 
дел од сметките 20, 21, 22, 23, 29 и други пасивни сме-
тки. 

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. 
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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 
рочност, 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. 

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, 
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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 надоме-
сти 

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. 

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. 
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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;  

- 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 Извештајот; 

- 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 

евиденција) - трите временски периоди се пополнува-
ат согласно со очекуваните приливи и одливи од од-
делните активни и пасивни билансни и вонбилансни 
позиции коишто се дел од билансната и вонбилансната 
евиденција на банката на последниот ден од месецот за 
којшто се известува. При одредување на очекуваната 
преостаната рочност на овие позиции, банката ја има 
предвид веројатноста за настанување на одреден при-
лив или одлив (пр. веројатност за наплата на побарува-
њата на банката во роковите на достасување, веројат-
ност за нивото на депозитите коишто ќе бидат повлече-
ни во рокот на нивното достасување, веројатност за ко-
ристење рамковен кредит одобрен од страна на банката 
и слично). Очекуваната преостаната рочност на пози-
циите од билансот на состојба се внесува во колоните 
бр. 3, 4 и 5; 

- Очекувана рочност (идни активности) - трите 
временски периоди се пополнуваат согласно со очеку-
ваните приливи и одливи од идните активности на бан-
ката. 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 кај депозитите по видување и трансакциските 
сметки. 

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. Колоната бр. 3 од овој ред не 
се пополнува.  

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 
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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. Ко-
лоните бр. 3 и 5 од овој ред не се пополнуваат. 

22. Образецот НК содржи податоци за нивото на 
концентрација кај депозитите по видување и трансак-
циските сметки, утврдено согласно со точка 33 став 3 
од Одлуката. 

Образецот НК се составува на месечна основа, како 
просек на состојбата на депозитите по видување и 
трансакциските сметки на крајот на сите декади (10, 20 
и последниот ден) од месецот за кој се известува. 

23. Образецот НК се пополнува со примена на след-
ниве 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. При по-
полнувањето на оваа колона соодветно се применуваат 
правилата според кои се пополнува колоната 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-
те по видување и трансакциските сметки“, се внесува 
просечниот износ на депозитите по видување и транс-
акциските сметки на секој одделен депонент и на лица-
та поврзани со него, како просек на состојбата на нив-
ните вкупни депозити по видување и трансакциски 
сметки кај банката, на крајот на декадите од месецот за 
кој се известува. 

г) Во колоната бр. 5 - „ниво на концентрација“, се 
внесува процентуалното учество на просечниот износ 
на депозитите по видување и трансакциските сметки на 
депонентот и на лицата поврзани со него, во вкупниот 
просечен износ на депозитите по видување и трансак-
циските сметки на банката, 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, прикажан на редот 
бр. 22, колона бр. 4. Колоната бр. 3 од овој ред не се 
пополнува.  

ѓ) На реден бр. 22 - „вкупен просечен износ на 
трансакциските сметки и депозитите по видување“, се 
внесува просекот на износот на депозитите по видува-
ње и трансакциските сметки на банката со состојба на 
крајот на сите декади од месецот за кој се известува, 
при што за депозитите по видување и трансакциските 
сметки за секоја декада тој се утврдува врз основа на 
состојбата на позициите од потточките 13) и 17) на 
точките 9 и 15 (само делот од потточката 17 којшто се 
однесува на депозитите по видување) од ова упатство. 
Колоните бр. 3 и 5 од овој ред не се пополнуваат. 

 
V. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАПКИТЕ НА ЛИКВИДНОСТ 
24. 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 до 30 дена; и 

- образецот СЛ 180 - се прикажуваат стапките на 
ликвидност до 180 дена. 

Образецот РСД - вкупно соодветно се користи како 
насока за пополнувањето на обрасците СЛ30 и СЛ180, 
освен доколку не е поинаку пропишано со оваа глава. 

25. Образецот СЛ30 се пополнува со примена на 
следниве правила за активните и пасивните позиции: 

а) Колоната бр. 2 - „средства кај и должнички ин-
струменти на Народната банка“ се пополнува согласно 
со точката 36 потточка а) алинеи 1 и 2 од Одлуката и 
ги вклучува средствата кај Народната банка, вклучувај-
ќи го и делот од задолжителната резерва којшто може 
да го користи банката и должничките инструменти из-
дадени од Народната банка, без разлика на нивната до-
говорна преостаната рочност.  

Колоната бр. 3 - „позиции коишто ги прифаќа На-
родната банка“, ги вклучува хартиите од вредност или 
средствата коишто Народната банка ги прифаќа како 
инструмент за обезбедување при спроведување на мо-
нетарните операции без разлика на нивната преостана-
та договорена рочност (точка 36 потточка а) алинеја 4 
од Одлуката). 

Колоната бр. 4 - „кредити, камати, провизии и надо-
местоци“ се пополнува согласно со точката 36 потточ-
ка а) алинеја 5 од Одлуката и се внесуваат ставките ко-
ишто се прикажуваат во редовите бр. 8, 9 и 10 од коло-
ните бр. 3 и 4 од образецот РСД - вкупно, намалени за 
кредитите, каматите, провизиите и надоместите од фи-
нансиските и нефинансиските лица класифицирани во 
категоријата на ризик „В“ коишто достасуваат во след-
ните 30 дена, како и за кредитите, каматите, провизии-
те и надоместите од финансиските и нефинансиските 
лица класифицирани во категориите на ризик „А“ и 
„Б“, чијшто рок на достасување е продолжен два или 
повеќепати. 

Колоната бр. 5 - „вложувања во хартии од вред-
ност“ се пополнува согласно со точката 36 потточка а) 
алинеи 6, 7, 8 и 9 од Одлуката и се внесуваат соодвет-
ните ставки од образецот РСД - вкупно, и тоа: од редо-
вите бр. 2, 5 и 7 (без разлика на нивната преостаната 
договорена рочност) и од редот бр. 6 со преостаната 
договорена рочност до 30 дена (колони бр. 3 и 4). 

Во колоната бр. 6 - „останата актива којашто доста-
сува до 30 дена“ се внесуваат сите останати активни 
позиции коишто не се опфатени во претходните пози-
ции од оваа потточка, а коишто се вклучуваат во прес-
метката на стапката на ликвидност до 30 дена согласно 
со точката 36 потточка а) алинеи 3 и 10 од Одлуката 
(соодветен дел од редовите бр. 1, 11 и 25 од образецот 
РСД - вкупно). 

Во колоната бр. 7 - „вкупна актива којашто достасу-
ва до 30 дена“, се внесува збирот на колоните бр. 2, 3, 
4, 5 и 6. 

Во колоните бр. 2, 3, 4, 5 и 6, банката не ги вклучу-
ва активните позиции со кои не може слободно да рас-
полага (пр. позиции коишто служат како обезбедување 
обврски на други лица; позиции што служат како по-
критие по преземена обврска на банката, кога позици-
јата којашто се обезбедува и позицијата којашто служи 
како обезбедување се со различна рочност; позиции за 
кои се води судски спор и слично).   

б) Во колоната бр. 8 - „трансакциски сметки и депо-
зити по видување“ се внесува износот на трансакци-
ските сметки и депозитите по видување прикажани во 
редовите бр. 13 и 17 (само делот што се однесува на де-
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позитите по видување) од образецот РСД - вкупно, кој-
што се вклучува во пресметувањето на стапката на ли-
квидност до 30 дена, согласно со точката 38 од Одлука-
та. Процентот на вклученост на трансакциските сметки 
и депозитите по видување (30%, 35% или 40%) за месе-
цот за којшто се известува, се утврдува врз основа на 
нивото на концентрација, утврдено во текот на прет-
ходниот месец - процентот прикажан на реден бр. 21 
колона бр. 5 од образецот НК за месецот што му прет-
ходи на месецот за којшто се известува.  

Во колоната бр. 9 - „орочени депозити коишто до-
стасуваат до 30 дена (80%)“, се внесува 80% од износот 
на орочените депозити прикажани во редот бр. 17 од 
колоните бр. 3 и 4 од образецот РСД - вкупно. 

Во колоната бр. 10 - „одобрени пречекорувања на 
трансакциските сметки и кредитните картички (15%)“, 
се внесува 15% од износот на одобрените пречекорува-
ња на трансакциските сметки и одобрените лимити на 
кредитните картички (соодветен дел од ставките што 
се прикажуваат на редот бр. 26 од образецот РСД - 
вкупно). 

Во колоната бр. 11 - „останата пасива којашто до-
стасува до 30 дена“ се внесуваат сите останати пасивни 
позиции коишто не се опфатени во претходните пози-
ции од оваа потточка, а коишто се вклучуваат во прес-
метката на стапката на ликвидност до 30 дена, соглас-
но со точката 36 потточка б) алинеи 2, 4  и 6 од Одлу-
ката (соодветен дел од редот бр. 14 и од редовите бр. 
18, 19, 20, 21, 22, 23 и 26 од колоните бр. 3 и 4 од обра-
зецот РСД - вкупно). 

Во колоната бр. 12 - „вкупна пасива којашто доста-
сува до 30 дена“, се внесува збирот на колоните бр. 8, 
9, 10 и 11. 

в) Во колоната бр. 13 - „стапка на ликвидност до 30 
дена“ се внесува односот помеѓу колоните бр. 7 и 12 од 
овој образец. 

г) Во редот - „вкупно“ се внесува збирот на дневни-
те состојби на позициите од соодветните колони. Коло-
ната бр. 13 не се пополнува. 

д) 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 
кој се известува. Колоните бр. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11 
не се пополнуваат.  

По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, редот - 
„вкупно-просек“ за колоната бр. 13 се пополнува како 
однос помеѓу просекот на вкупните активни позиции 
(колона бр. 7 од овој ред) и просекот на вкупните па-
сивни позиции (колона бр. 12 од овој ред) и ја прика-
жува месечната стапка на ликвидност до 30 дена.  

26. Образецот СЛ180 се пополнува со примена на 
правилата од точката 25 од ова упатство и точката 37 
од Одлуката, при што за оние позиции коишто се вклу-
чуваат во утврдувањето на стапката на ликвидност во 
зависност од нивната преостаната рочност се земаат 
предвид позициите од колоните бр. 3, 4, 5 и 6 од обра-
зецот РСД - вкупно.  

При пополнувањето на колоната бр. 8 од овој обра-
зец се зема предвид износот на трансакциските сметки 
и депозитите по видување којшто може да се вклучи во 
пресметувањето на стапката на ликвидност до 180 де-
на, согласно со точката 39 од Одлуката. Процентот на 

вклученост на трансакциските сметки и депозитите по 
видување (40%, 45% или 50%) за месецот за кој се из-
вестува, се утврдува врз основа на нивото на концен-
трација утврдено во текот на претходниот месец - про-
центот прикажан на реден бр. 21, колона бр. 5 од обра-
зецот НК, за месецот што му претходи на месецот за 
којшто се известува. 

Во колоната бр. 10 од овој образец, одобрените пре-
чекорувања на трансакциските сметки и кредитните 
картички се вклучуваат во износ од 20%. 

 
VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНТЕРНИТЕ ЛИКВИДНОСНИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
27. 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 НАРОДНА-

ТА БАНКА 
28. 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 
29. Одредбите од ова упатство што се однесуваат на 

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

30. 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. 76/2011). 

 31. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

 
        У бр. 7813      
30 септември 2011 година            Гувернер, 
          Скопје                      Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
3072. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ" бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Радишани - Оп-

штина Бутел. 
Катастарот на недвижности ќе се применува од 20-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 

„Службен весник на Република Македонија". 
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 

престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Радишани, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-13003/2 
3 октомври 2011 година                       Директор, 
            Скопје                                             Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
3073. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и вете-
ринарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДО-
МАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ,  МЕСО, ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО, МЛЕКО, КОЛОСТРУМ, ПРОИЗ-
ВОДИ ОД МЛЕКО И КОЛОСТРУМ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И 
ЕМБРИОНИ, КОЖИ И КРЗНА И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ДОМАШНИ  

И ДИВИ ЧАПУНКАРИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
 
1. Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит 

преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, месо, производи од месо, 
млеко, колострум, производи од млеко и колострум, семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембрио-
ни, кожи и крзна и други производи, суровини и отпадоци од домашни и диви чапункари по потекло од Ре-
публика Бугарија („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/11). 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр. 11-250/4 
29 септември 2011 година                           Директор, 
         Скопје                                       Дејан Рунтевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

3074. 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 
121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд 
и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна плата по работник за месец 

септември 2011 година не може да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01. Растително и животинско произ-
водство, лов и услужни дејности по-
врзани со нив 

 
9.401 

02. Шумарство и искористување на шуми 13.461 
03. Рибарство и аквакултура 9.698 
05. Вадење на јаглен и лигнит 15.137 
07. Вадење на руди на метал 17.045 
08. Вадење на други руди и камен  15.082 
09. Помошни услужни дејности во ру-

дарството 9.839 
10. Производство на прехранбени  

производи 11.493 
11. Производство на пијалаци 18.116 
12. Производство на тутунски производи 11.480 
13. Производство на текстил 7.153 
14. Производство на облека 7.770 
15. Производство на кожа и слични произ-

води од кожа 7.491 
16. Преработка на дрво, производи од 

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

 
8.556 

17. Производство на хартија и произво-
ди од хартија 11.947 

18. Печатење и репродукција на сниме-
ни медиуми (записи) 13.190 

19. Производство на кокс и рафинирани 
нафтени производи 25.036 

20. Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 18.755 

21. Производство на основни фармацев-
тски производи и фармацевтски пре-
парати 24.495 

22. Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 8.867 

23. Производство на други неметални ми-
нерални производи 17.093 

24. Производство на метали 14.683 
25. Производство на фабрикувани ме-

тални производи, освен машини и 
опрема 12.969 

26. Производство на компјутерски, еле-
ктронски и оптички производи 17.491 

27. Производство на електрична опрема 11.640 
28. Производство на машини и уреди,  

неспомнати на друго место 9.793 
29. Производство на моторни возила, 

приколки и полуприколки 17.550 
30. Производство на останата опрема за 

транспорт 18.957 
31. Производство на мебел 8.630 
32. Останата производствена индустрија 12.913 
33. Поправка и инсталирање на машини 

и опрема 21.935 
35. Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и климатизација 25.930 
36. Собирање, обработка и снабдување 

со вода 14.012 
37. Отстранување на отпадни води 9.697 
38. Дејност за собирање, обработка и 

отстранување на отпад; обновување 
на материјали 13.193 

41. Изградба на згради 9.553 
42. Нискоградба 12.303 
43. Специјализирани градежни дејности 13.079 
45. Трговија на големо и на мало со мо-

торни возила и мотоцикли и попра-
вка на моторни возила и мотоцикли 14.475 

46. Трговија на големо, освен трговија 
со моторни возила и мотоцикли 17.904 

47. Трговијa на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли 11.328 

49. Копнен транспорт и цевоводен  
транспорт 13.536 

51. Воздухопловен транспорт 36.476 
52. Складирање и помошни дејности во 

превозот 19.842 
53. Поштенски и курирски дејности 16.304 
55. Објекти за сместување 11.478 
56. Дејности за подготовка на оброци и 

служење на храна 8.754 
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58. Издавачка дејност 19.544 
59. Филмска дејност, продукција на ви-

део и телевизиска програма и дејно-
сти на снимање на звучни записи и 
музичко издаваштво 9.536 

60. Емитување на програма 14.791 
61. Телекомуникации 31.833 
62. Компјутерско програмирање, кон-

султантски и сродни дејности 20.782 
63. Информативни услужни дејности 22.533 
64. Финансиско-услужни дејности, освен 

осигурување и пензиски фондови 27.020 
65. Осигурување, реосигурување и пен-

зиски фондови, освен задолжително 
социјално осигурување 29.024 

66. Помошни дејности кај финансиски-
те услуги и дејностите во осигурува-
њето  29.847 

68. Дејности во врска со недвижен имот 18.673 
69. Правни и сметководствени дејности 39.039 
70. Упрaвувачки дејности; со совртува-

ње во врска со управувањето 15.835 
71. Архитектонски дејности и инже-

нерство; техничко испитување и 
анализа 16.086 

72. Научно истражување и развој  19.001 
73. Маркетинг (реклама и пропаганда) и 

истражување на пазарот 19.396 
74. Останати стручни, научни и технич-

ки дејности 17.257 
75. Ветеринарни дејности 12.638 
77. Дејности на изнајмување и давање 

под закуп (лизинг) 14.515 
78. Дејности на вработување 11.869 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79. Туристички агенции, организатори 
на патувања (туроператори) и оста-
нати резервациски услуги како и 
дејностите поврзани со нив 12.617 

80. Заштитни и истражни дејности 8.587 
81. Услуги поврзани со одржување на 

згради и дејности на уредување и 
одржување на животната средина и 
природата 9.667 

82. Канцелариско-административни и 
помошни дејности и деловно-по-
мошни дејности 20.157 

84. Јавна управа и одбрана; задолжител-
но социјално осигурување 18.591 

85. Образование 15.716 
86. Дејности за здравствена заштита 16.953 
87. Дејности на социјалната заштита со 

сместување 12.324 
88. Дејности на социјалната заштита без 

сместување 11.848 
90. Креативни, уметнички и забавни деј-

ности 15.481 
91. Библиотеки, архиви, музеи и остана-

ти културни дејности 13.884 
92. Дејности на коцкање и обложување 12.546 
93. Спортски, забавни и рекреативни деј-

ности 12.310 
94. Дејности на организации врз база на 

зачленување 21.477 
95.  Поправка на компјутери и предмети 

за лична употреба и за домаќинства 20.606 
96. Други лични услужни дејности 12.483 

  
   Месечно даночно ослободување 7.316. 
   
                                                                  Министер, 
                                                       Спиро Ристовски, с.р. 
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