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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1261. 
Врз основа на член 54 и 55 од Законот за користење 

и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖ-
НИ СТВАРИ-КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА БЕЗ 

НАДОМЕСТ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 

давање на трајно користење на движни ствари - канцела-
риска опрема, без надомест, меѓу Министерството за еко-
номија и Министерството за надворешни работи и тоа: 
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- орман (90см/71см); 
- орман (90см/71см); 
- орман (90см/138см); 
- орман (90см/138см); 
- орман (90см/138см); 
- рецепција (160см/80см); 
- столче, марка линда; 
- кабинет; 
- фотеља кожна (Б 615); 
- работна маса (140см/80см); 
- работно столче; 
- орман со стакла; 
- работна маса (002); 
- работно столче (0917); 
- работно столче (0917); 
- касета ротациона; 
- маса за состаноци; 
- столче статично; 

С О Д Р Ж И Н А
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- столче статично; 
- столче статично; 
- столче статично; 
- столче статично; 
- столче статично; 
- столче статично; 
- столче статично; 
- фотеља кожна; 
- делл оптиплекс (г *62); 
- компјутерски систем; 
- теписи (белгиски). 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 19-3078/1                       Претседател на Владата 
28 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
         Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1262. 

Врз основа на член 17 од Законот за Јавното правобра-
нителство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критери-
уми за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител на Република Македонија и за определува-
ње на бројот на замениците на јавниот правобранител 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97, 
3/98, 86/2005 и 61/2006), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 28 јуни 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ПО ЕДЕН ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРА-
НИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ПОДРАЧЈАТА НА ГОСТИВАР И СКОПЈЕ  

1. Се огласува именување по еден заменик на јавни-
от правобранител на Република Македонија за подрач-
јата на Гостивар и Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 18 од Законот за јавното 
правобранителство (државјанин на Република Македони-
ја кој ги исполнува општите услови определени со закон 
за засновање на работен однос во државен орган; истак-
нат дипломиран правник со положен правосуден испит 
кој ужива углед за вршење на јавно-правобранителската 
функција и работно искуство со потврдени резултати по 
положениот правосуден испит, на правни работи над три 
години), пријавите со потребните документи да ги подне-
сат до Владата на Република Македонија во рок од 15 де-
на од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и во дневниот печат.  
      Бр. 33-2813/2                       Претседател на Владата 
28 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
         Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за одземање на 
корисничкото право на градежното земјиште во сопс-
твеност на Република Македонија од Земјоделското 
училиште „Димитар Влахов“, Струмица, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/06, 
направена е техничка грешка, поради што се дава  

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО 
ПРАВО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ЗЕМЈО-
ДЕЛСКОТО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“, 

СТРУМИЦА  
Во членот 1 од Одлуката наместо бројот „182868“ 

треба да стои бројот „149971“, а наместо бројот 
„13880“ треба да стои бројот „5660“.  
      Бр. 19-2774/2                                 Од Владата 
30 јуни 2006 година                на Република Македонија 
         Скопје                              

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1263. 
Врз основа на член 31 и член 64 став 1 точка 22 од За-

конот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“  бр. 3/2002, 51/03, 85/03, 40/04 и 
61/05) и член 31 и 33 од Законот за банките („Службен 
весник на РМ“ бр. 63/00, 37/02, 51/03 и 85/03), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ПО-
СЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЗАГУБИ 
ОД ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА ПО ОСНОВ НА НЕ-

НАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишуваат критериумите за 

издвојување посебна резерва за потенцијални загуби од 
преземени средства по основ на ненаплатени побарувања. 

2. Во смисла на оваа одлука, под преземени средства 
се подразбираат сите  материјални средства (имот во зем-
јиште, згради, опрема и слично) и други вредности кои се 
преземени по основ на ненаплатени побарувања, со иск-
лучок на преземените хартии од вредност и удели. 

3. Одредено средство се смета за преземено во мо-
ментот на стекнување правен основ за запишување на 
сопственоста. 

 
II. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ПОСЕБНА  

РЕЗЕРВА 
 
4. Во моментот кога одредено средство се смета за 

преземено, се евидентира по почетната сметководстве-
на вредност на преземеното средство на соодветната 
сметка за преземени материјални средства и други 
вредности по основ на ненаплатени побарувања. 

Почетната сметководствена вредност го претставува 
помалиот износ од проценетата вредност на преземеното 
средство и набавната вредност на преземеното средство. 

Проценетата вредност се определува од страна на 
овластен проценител. Банката е должна да обезбеди 
проценка на преземеното средство во моментот на пре-
земањето на средството. 

По исклучок на став 3 од оваа точка, за преземени 
средства чија набавна вредност е помала од 1.000.000 
денари, проценетата вредност може да биде определе-
на и од друго лице овластено со закон. 

Набавната вредност е вредноста којашто е наведена 
во актот донесен од страна на надлежен орган од кој 
произлегува правниот основ за стекнување со правото 
на сопственост. 

5. Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, 
банката е должна да обезбеди проценка на вредноста 
на преземеното средство извршена од страна на овла-
стен проценител. 

6. На истекот на секоја година во текот на првите 5 
години од преземањето на средството, банката е должна, 
да издвојува посебна резерва за потенцијални загуби во 
износ од 10% од почетната сметководствена вредност. 
На истекот на шестата и седмата година од преземањето 
на средството, банката е должна да издвојува посебна 
резерва во износ од 25% од почетната сметководствена 
вредност. Банката е должна да издвои 100% посебна ре-
зерва за преземените средства по изминување на седум 
години од моментот на нивното преземање.  

Доколку согласно со извршената проценка од точка 
5 од оваа одлука, проценетата вредност е пониска од 
износот на почетната сметководствена вредност нама-
лена за кумулираниот износ на издвоена посебна резер-
ва, банката е должна да издвои дополнителен износ на 
посебна резерва до износот на проценетата вредност. 
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7. Со отпочнувањето на примената на оваа одлука, 
банката е должна да издвојува посебна резерва за затек-
натите преземени средства, според должината на вре-
менскиот период во кој средството е евидентирано како 
преземено по основ на ненаплатено побарување, и тоа: 

- 10% од вредноста по која е евидентирано средство-
то, доколку временскиот период изнесува од една до две 
години од моментот на преземање на средството; 

- 20% од вредноста по која е евидентирано средс-
твото, доколку временскиот период изнесува од две до 
три години од моментот на преземање на средството; 

- 30% од вредноста по која е евидентирано средство-
то, доколку временскиот период изнесува од три до че-
тири години од моментот на преземање на средството; 

- 40% од вредноста по која е евидентирано средство-
то, доколку временскиот период изнесува од четири до 
пет години од моментот на преземање на средството; 

- 50% од вредноста по која е евидентирано средс-
твото, доколку временскиот период изнесува од пет до 
шест години од моментот на преземање на средството; 

- 75% од вредноста по која е евидентирано средство-
то, доколку временскиот период изнесува од шест до се-
дум години од моментот на преземање на средството; 

- 100% од вредноста по која е евидентирано средс-
твото, доколку временскиот период изнесува над седум 
години од моментот на преземање на средството. 

Банката го врши издвојувањето на посебната резер-
ва од став 1 на оваа точка на полугодишна основа, поч-
нувајќи од 30.06.2007 година, во износ од 10% од обвр-
ската за издвојување посебна резерва согласно со став 
1 од оваа точка. Банката е должна да го издвои целиот 
износ на посебна резерва за затекнатите преземени 
средства најдоцна до 31.12.2011 година. 

 
III. РЕГУЛАТОРЕН ТРЕТМАН 

 
8. При утврдување на лимитите од член 39 од Зако-

нот за банките, се зема предвид нето-вредноста на пре-
земеното средство кое се вклучува во тие лимити.  

Нето-вредноста на преземеното средство ја претста-
вува почетната сметководствена вредност, намалена за 
износот на издвоена посебна резерва.  

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
9. Народна банка на Република Македонија ги про-

пишува Упатството и образецот на извештајот за спро-
ведување на оваа одлука. 

10. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на 
банките се применуваат и на штедилниците во Репуб-
лика Македонија. 

11. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум де-
на од објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од  01.01.2007 година. 

 
О.бр.02-15/VI-1/2006                      Претседател 
 29 јуни 2006 година         на Советот на Народна банка 

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

___________ 
1264. 

Врз основа на член 31 и 33 од Законот за банките 
(„Службен весник на РМ“ бр. 63/2000, 37/02, 51/03 и 
85/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна-
та банка на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАНС-
НИ И ВОНБИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ 
СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА  РИЗИЧНОСТ  

I. Во Одлуката за утврдување на методологијата за 
класификација на активните билансни и вонбилансни 
позиции на банките според степенот на нивната ризич-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 - пречистен 
текст), се вршат следние измени и дополнувања: 

1. Во Глава I точка 6, заградите и зборовите: („Сл. 
весник на РМ“ бр. 63/2000) и („Сл. весник на РМ“ бр. 
28/2001), се бришат. 

2. Во Глава II точка 7 по алинеја 4 се додава нова 
алинеја 5, која гласи: 

„- изложеноста на комитентот на ризик на девизни-
от курс;“ 

Алинеите 5 и 6 стануваат алинеи 6 и 7. 
3. Во Глава II точка 8 после ставот 1 се додава нов 

став 2 кој гласи: 
По исклучок на став 1 од оваа точка, банката може 

да врши класификација на кредитните изложености 
кои се дел од портфолио на мали кредити, согласно со 
глава IV од оваа одлука. 

4. Во Глава II точка 11 потточка а) алинеја 3, бро-
јот: „14“ се менува со бројот: „13“. 

5. Во Глава II точка 11 потточка в) алинеја 4, бро-
јот: „21“ се менува со зборовите: „23 став 1 алинеја 2“. 

6. Во Глава III точка 16 алинеја 1, бројот: „0“ се ме-
нува со бројот: „1“. 

7. Во Глава III точка 17, после ставот 1 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок на точка 16 алинеја 1 од оваа одлука, 
банката не пресметува потенцијални загуби за побарува-
ња од Народна банка на Република Македонија и од Ре-
публика Македонија, за кредитна изложеност спрема пр-
вокласна банка и кредитна изложеност обезбедена со 
првокласен инструмент, класифицирани во ризична ка-
тегорија А.“ 

8. Глава IV се менува и гласи: 
„ IV. ПОРТФОЛИО НА МАЛИ КРЕДИТИ 
21. Во смисла на оваа одлука, портфолиото на мали 

кредити се состои од кредитни изложености, чиј пое-
динечен износ не надминува: 

- 1.000.000 денари, кај банка која има актива пого-
лема од 15 милијарди денари; 

- 750.000 денари, кај банка која има актива помеѓу 
10 и 15 милијарди денари; 

- 500.000 денари, кај банка која има актива помеѓу 5 
и 10 милијарди денари; 

- 250.000 денари, кај банка која има актива помала 
од 5 милијарди денари. 

За вклучување во портфолиото на мали кредити, бан-
ката може да утврди и понизок износ на поединечна кре-
дитна изложеност од износите од став 1 од оваа точка.  

Банката е должна да донесе и да спроведе политика 
и процедури за одобрување и следење на кредитните 
изложености коишто се дел од портфолиото на мали 
кредити. 

22. Кредитните изложености коишто се дел од пор-
тфолиото на мали кредити се класифицираат во ризич-
ните категории од глава II точка 11 од оваа одлука, врз 
основа на следниве критериуми: 

- редовност во измирувањето на достасаните обвр-
ски спрема банката;  

- квалитет и вредност на обезбедувањето;  
- покриеност на кредитната изложеност со редовни 

приливи (на пример: однос помеѓу приливите по основ 
на месечна плата и износот на дозволеното пречекору-
вање по тековни сметки). 
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Банката може да ги применува критериумите од 
став 1 од оваа точка на портфолиото на мали кредити 
доколку неговиот вкупен износ не надминува 25% од 
вкупната кредитна изложеност на банката.  

Банката е должна да ја врши класификацијата на де-
лот од портфолиото на мали кредити кој го надминува 
лимитот од став 2 од оваа точка, согласно со точка 8 
став 1 од оваа Одлука, односно да ја класифицира кре-
дитната изложеност спрема секој поединечен комитент. 

Доколку кредитните изложености коишто се дел од 
портфолиото на мали кредити се класифицираат само 
според редовноста во измирувањето на достасаните об-
врски, банката ги користи критериумите за класифика-
ција утврдени во точка 11, и тоа: потточка а) алинеја 2, 
потточка б) алинеја 2, потточка в) алинеја 7, потточка 
г) алинеја 8 и потточка д) алинеја 1. Банката е должна, 
кредитните изложености класифицирани во ризични 
категории А, Б и В, кај кои уплатата по основ на доста-
саниот износ е помала од 80% од тој износ, да ги прек-
ласифицира во полоша ризична категорија.  

По исклучок на став 5 од оваа точка, доколку при 
класификација на портфолиото на мали кредити банка-
та, покрај критериумот од став 1 алинеја 1 ги користи и 
критериумите од став 1 алинеја 2 и 3 од оваа точка, во 
политиката од точка 21 став 2 од оваа одлука детално 
ја утврдува методологијата за примена на овие крите-
риуми при класификација на портфолиото на мали кре-
дити. Методологијата за класификација на портфолио-
то на мали кредити задолжително содржи: 

- стапки на наплата за секоја ризична категорија, 
кои банката ги утврдува врз основа на расположливите 
историски податоци за кредитните изложености кои се 
дел од ова портфолио; 

- сегментација на портфолиото на мали кредити 
според сродност (на пример, исто обезбедување, ист 
извор на отплата, иста категорија кредити и слично). 

Банката е должна, најмалку еднаш годишно, да вр-
ши тестирање на реалноста на утврдената методологија 
од став 5 од оваа точка, преку нејзина споредба со ви-
стинските стапки на наплата по одделни ризични кате-
гории остварени во периодот од една година пред извр-
шеното тестирање. Тестирањето треба да опфати ре-
презентативен примерок од најмалку 30% од секој сег-
мент на портфолиото на мали кредити за секоја ризич-
на категорија. Методологијата на банката за класифи-
кација на портфолиото на мали кредити се смета за 
адекватна доколку во 95% од тестираните случаи не е 
утврдена разлика помеѓу дефинираните и остварените 
стапки на наплата. Во спротивно, банката е должна 
веднаш да изврши ревидирање на методологијата за 
класификација на портфолиото на мали кредити.  

За извршеното тестирање и добиените резултати, 
задолжително се известува Управниот одбор на банка-
та и Народна банка на Република Македонија.“ 

9. Глава V се менува и гласи: 
„ V. УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК  
23. Банката е должна да воспостави систем на упра-

вување со кредитниот ризик на кој е изложена во своето 
работење, кој треба да ги содржи следниве елементи: 

- дефинирање на процесот на одобрување кредитни 
изложености; 

- водење кредитни досиеја за секој комитент на банка-
та, согласно со Упатството за водење кредитни досиеја; 

- мерење и следење на кредитните изложености за-
ради утврдување на преземеното ниво на кредитен ри-
зик и нивно распоредување во соодветни ризични кате-
гории, што подразбира следење на извршувањето на 
договорните обврски, следење на промените во вредно-
ста на обезбедувањето и слично; 

- дефинирање лимити на кредитна изложеност, во 
согласност со одредбите на Законот за банките, по од-
делни категории комитенти, дејности, валутна структу-
ра, како и делегирање овластувања на лицата и органи-
те вклучени во процесот на кредитното одобрување; 

- функционирање на системот на внатрешна кон-
трола и непречено спроведување на активностите од 
страна на внатрешната и надворешната ревизија; 

- воспоставување и развивање информативен си-
стем што ќе овозможи навремено и континуирано ме-
рење, следење, контрола и известување за потребите за 
управување со кредитниот ризик; 

- дефинирање на надлежностите и одговорностите на 
органите на управување на банката и на задачите и одго-
ворностите на соодветните организациски делови во бан-
ката кои се надлежни за управување со кредитниот ризик. 

Заради спроведување на одредбите од став 1 на 
оваа точка, банката е должна да донесе и да спроведе 
политика за управување со кредитниот ризик на кој е 
изложена во своето работење, како и политика за упра-
вување со ризикот на земја. 

24. Со примена на мерилата и критериумите пропи-
шани со оваа одлука, банката е должна да ја класифи-
цира кредитната изложеност спрема нејзините коми-
тенти најмалку на тримесечна основа, како и во момен-
тот на одобрување на кредитна изложеност. 

25. Народна банка на Република Македонија преку 
непосреден надзор ги проверува класификацијата извр-
шена од страна на банката и методологијата за класи-
фикација на портфолиото на мали кредити. 

Врз основа на теренски контроли и вонтеренско 
следење на работењето на банката, Народна банка на 
Република Македонија може да í наложи на банката да 
изврши измена на ризичната категорија на одредени 
нејзини комитенти и на методологијата за класифика-
ција на портфолиото на мали кредити.“ 

10. Во Глава VI точка 30 се менува и гласи: 
„Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на 

банките се применуваат и на штедилниците, освен 
одредбите предвидени во глава IV. “ 

II. Оваа одлука влегува во сила  во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 31.03.2007 
година. 

 
О.бр.02-15/VI-2/2006                     Претседател 
 29 јуни 2006 година         на Советот на Народна банка 

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

___________ 
1265. 

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за девизно ра-
ботење („Службен весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 
и 51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна-
та банка на Република Македонија  („Службен весник на 
РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), Советот на На-
родна банка на Република Македонија, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ РЕЗИДЕН-
ТИТЕ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌА-

ЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО 
ТРАНСАКЦИИТЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа одлука се определуваат начинот и услови-

те под кои трговските  друштва, трговци поединци и по-
дружници на странски правни лица во Република Маке-
донија (во понатамошниот текст: резиденти), можат да 
вршат наплати и плаќања во ефективни странски пари 
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во трансакциите со нерезиденти и документацијата која 
се поднесува до овластените банки за вршење на платен 
промет со странство (во понатамошниот текст: овласте-
на банка) и до Народна банка на Република Македонија 
(во понатамошниот текст: Народна банка). 

2. При вршењето на наплати и плаќања во ефектив-
ни странски пари во трансакциите со нерезиденти, ре-
зидентите и овластените банки од точка 1 на оваа одлу-
ка се должни да се придржуваат кон прописите со кои 
се регулира спречувањето на перење пари. 

 
II. УСЛОВИ И НАЧИН ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ 
МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО 

ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ТРАНСАКЦИИТЕ 
СО НЕРЕЗИДЕНТИ 

 
3. Резидентите можат да вршат наплата во ефектив-

ни странски пари од нерезиденти само по основ на: 
а)  извоз на стоки и услуги;  
б) продавање на домашна и странска стока на фи-

зички лица во слободна царинска продавница; 
в)  снабдување на странски воздухоплови со гориво 

и  мазиво; 
г) давање услуги на странски лица во возовите, ко-

лите за спиење и вагон рестораните; 
д)  приредување посебни игри на среќа во играчни-

ца на странски физички лица; 
ѓ) продавање прехрамбени и други потребни произ-

води на патниците во воздухопловот; 
е)   вршење аеродромски услуги;  
ж)  давање услуги и вршење на наплата по основ на 

друмски такси и патарини, гранично осигурување и де-
зинфекција на моторни возила од странски физички лица. 

4. Резидентите од точка 3 став 1 потточка б), г) и ѓ) 
на оваа одлука, можат во својата благајна да држат 
ефективни странски пари најмногу до 5% од просечни-
от  дневен промет во минатиот месец. 

5. Резидентите кои вршат услуги во меѓународниот 
стоков и патнички промет, можат во благајната да др-
жат ефективни странски пари во висина на просечните 
месечни трошоци од претходната година утврдени врз 
основа на книговодствени податоци и истите можат да 
ги користат за службените патувања на работниците во 
странство како и за плаќање на други  трошоци во вр-
ска со транспортното средство или предвидените ме-
сечни трошоци за тековната година. 

При службеното  патување во странство работници-
те од став 1 на оваа точка, за изнесувањето на ефектив-
ните странски пари кај царинските органи приложува-
ат  патен налог и потврда од резидентот во која се наз-
начени: име и презиме на работникот, износ и вид на 
ефективни странски пари. 

Резидентите се должни да водат регистар на издаде-
ните потврди. 

6. Резидентите можат да вршат плаќања во ефе-
ктивни странски пари во трансакциите со нерезиденти, 
по основ на увоз на стоки и услуги,  врз основа на изда-
дени одобренија од Народна банка во случај кога пла-
ќањето не може да се изврши преку банка. 

 
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА ДО 
ОВЛАСТЕНА БАНКА И ДО НАРОДНА БАНКА 
 
7. Ефективните странски пари наплатени врз основа 

на точка 3 на оваа одлука, овластената банка ќе ги при-
ми по доставување на следната документација: 

а) за извоз на стоки: 
-  единствен царински документ за извоз или склу-

чен договор за извоз кој предвидува авансна   наплата; 
б) за извоз на услуги: 
- фактура за извршена услуга или склучен договор 

за извоз кој предвидува авансна наплата; 
- меѓународен товарен лист - ЦМР за транспортни ус-

луги како доказ дека услугата е извршена од резидентот 
кој ја уплатува ефективата. Доколку преку ЦМР-от не мо-

же да се идентификува називот на транспортерот, овла-
стената банка е должна да побара фотокопија од сообра-
ќајните дозволи за да утврди дали наведените броеви на 
регистарските таблички на возилата наведени во ЦМР-от 
се сопственост на транспортерот кој ја извршил услугата. 

Во случаите кога резидентот ја извршува услугата со 
возила земени под закуп или на користење, на овласте-
ната банка и се приложува и примерок од  договорот за 
закуп, односно договор за користење на возилата. 

в) за вршење на активностите  од точка 3 став 1 
потточка б) и  ѓ): 

- одобрение од Царинска управа на Република Ма-
кедонија за отворање на слободна царинска продавни-
ца или за продажба во воздухоплови на прехрамбени 
производи и други потребни производи на патниците 
во воздухопловот. 

г) за вршење на активностите од точка 3 став 1 пот-
точка в): 

- единствен царински документ со вид на трансак-
ција снабдување на превозни средства во меѓународни-
от сообраќај. 

д) за вршење на активностите од точка 3 став 1 пот-
точка  г): 

- доказ за сопственост на шински возила со коли за 
спиење и вагон ресторани. 

- во случаите кога резидентот ја извршува услугата 
со шински возила со коли за спиење и вагон ресторани 
земени под закуп или на користење, на овластената 
банка и се приложува примерок од  договорот за закуп, 
односно договор  за користење на возилата. 

ѓ) за вршење на активностите од точка 3 став 1 пот-
точка д): 

- лиценца за постојано приредување на посебни игри 
на среќа во играчница, издадена од Владата на Републи-
ка Македонија во која има одредба дека уплатите во 
играчницата можат да се вршат и во странска валута; 

е) за вршење на активностите од точка 3 став 1 пот-
точка  е): 

- документ за извршена  услуга. 
ж) за вршење на активностите од точка 3 потточка ж):  
- договор со надлежен државен орган или друга над-

лежна државна институција со кој резидентот  се овласту-
ва да врши наплата  на друмски такси и патарини односно 
наплата по основ на дезинфекција на моторни возила; 

- за вршење на активности за гранично осигурува-
ње, извод од трговскиот регистар, кој  треба да биде из-
даден со датум не постар од 1 година, во кој е наведено 
дека трговското друштво има дејност за вршење на ра-
боти на осигурување. 

8. Ефективните странски пари наплатени по осно-
вите од точка 3 на оваа одлука, резидентите се должни 
да ги внесат на својата сметка во овластена банка, во 
рок од два работни дена од приемот на ефективата. 

9. Овластената банка на резидент ќе му исплати 
ефективни странски пари од својата сметка на месечна 
основа, по основ на одредбите од точка 5 на оваа одлу-
ка врз основа на следната документација: 

- пресметка за просечните месечни трошоци од прет-
ходната година, утврдени врз основа на книговодствени 
податоци, потребни за службените патувања на работни-
ците во странство како и за плаќање на други трошоци во 
врска со транспортното средство односно пресметка на 
предвидени месечни трошоци за тековната година, докол-
ку друштвото почнува за прв пат со таа дејност; 

- сообраќајни дозволи како доказ за поседување на 
сопствени возила или возила во закуп. 

Во случаите кога резидентот ја извршува услугата со 
возила земени под закуп  или на користење, на овласте-
ната банка и се приложува и примерок од  договорот за 
закуп, односно договор за користење на возилата. 

10. За добивање на одобрение согласно точка 6 од 
оваа одлука, до Народна банка се поднесува следната 
документација: 
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а) за увоз на стоки: 
-  доказ дека резидентот е запишан во трговскиот 

регистар со дејности кои опфаќаат и надворешно тр-
говско работење. Изводот од трговскиот регистар тре-
ба да биде издаден со датум не постар од 1 година; 

- единствен царински документ за увоз;  
- документ од централната банка или друга надлеж-

на институција на државата од која е извршен увозот 
на стоката, од кој може да се утврди дека банкарскиот 
систем на земјата кон која би се вршело плаќањето не 
овозможува безготовински трансфер на пари. 

б) за увоз на услуги: 
- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот ре-

гистар за вршење на услуги од соодветната дејност. Из-
водот од трговскиот регистар треба да биде издаден со 
датум не постар од 1 година;  

- фактура за извршена услуга; 
- документ од централната банка или друга надлеж-

на институција на државата од која е извршен увозот 
на услугата, од кој може да се утврди дека банкарскиот 
систем на земјата кон која би се вршело плаќањето не 
овозможува безготовински трансфер на пари. 

11. Документацијата која е потребна за добивање на 
одобрение, за внесување или подигање на ефективните 
странски пари и која во смисла на оваа одлука се до-
ставува кај Народна банка и овластените банки, треба 
да биде доставена во оригинал или заверена фотокопи-
ја од страна на овластено лице (нотар), а доколку не е 
напишана на македонски јазик, треба да биде доставе-
на во превод од страна на овластен судски преведувач. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
12. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум  де-

на од денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите под кои рези-
дентите при работењето со нерезиденти можат да вршат 
наплата и плаќање во ефективни странски пари (“Служ-
бен весник на РМ” бр.53/02, 98/02, 30/04 и 64/06). 

 
О.бр.02-15/VI-3/2006                Претседател 
 29 јуни 2006 година     на Советот на Народна банка на 

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

___________ 
1266. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија (“Службен вес-
ник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), а во вр-
ска со член 11 од Законот за јавни набавки (“Службен вес-
ник на Република Македонија”бр. 19/04 и 109/05) Советот 
на Народна банка на Република Македонија,  донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА  ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ ПЛАН ЗА НАБАВКИ НА НА-
РОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2006 ГОДИНА  
1. Во точка 1 од Одлуката за усвојување План за на-

бавки на Народна банка на Република Македонија за 
2006 година (“Службен весник на РМ“ бр.117/05 и 
62/06) износот “377.101.464,00 денари” се заменува со 
износот “384.831.464,00 денари”. 

2.  Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе  се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
О.бр.02-15/VI-4 /2006                  Претседател 
 29 јуни 2006 година        на Советот на Народна банка на  

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

1267. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (“Службен 
весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05) и 
точка 4 од Планот за инвестиции на Народна банка на 
Република Македонија за 2006 година П.И.бр.02-15/XI-
2/2005 година, Советот на Народна банка на Република 
Македонија, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНА  НА ПЛАНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2006 ГОДИНА 
 
1. Точка 1 од Планот за  инвестиции  на Народна 

банка на Република Македонија за 2006 година се ме-
нува и гласи: 

“1. Планот за инвестиции на Народна банка на Ре-
публика Македонија за 2006 година (во натамошниот 
текст: План за инвестиции) изнесува 258,871 илјади де-
нари и се состои од: 

      Во илјади денари 
I.Започнати инвестиции во претходни го-
дини со очекуванаа реализација во 2006 
година 

 
120,377 

А. Информациона опрема и системи 100,011 
Б. Машини и опрема 11,372 
В. Градежни објекти 8,994 

II. Планирани инвестиции во основни 
средства за кои што треба да отпочне по-
стапка за набавка во 2006 година 138,494 

Г. Информациона опрема и системи 54,844 
Д. Машини и опрема 43,080 
Ѓ. Градежни објекти 40,570 
 
III.ВКУПНИ ИНВЕСТИЦИ ( I+II) 

 
258,871 

  
2.  Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето.  
 

О.бр.02-15/VI-5/2006                Претседател 
29 јуни 2006 година      на Советот на Народна банка на  

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

_______________________________________________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на до-
бивка - пречистен текст („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 27/06), Државниот завод за стати-
стика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА МЕСЕЦ  ЈУНИ 2006 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари - јуни 2006 година во однос на 
просечните цени на мало во 2005 година изнесува 3,3%. 

 
   Директор, 

       Апостол Симовски, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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