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________________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1997. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 2  од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08 42/10 и 47/10), Владата на Република Македонија, во својство на Со-
брание на Друштвото, на седницата одржана на 7.6.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за рабо-

тата на АД ТЕЦ Неготино,  во државна сопственост  за 2010 година, бр. 02-121/18 од 25.2.2011 година, усвоени 
од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 25.2.2011 година.  

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

 
     Бр.51-2930/1                                          Заменик на претседателот  
7 јуни 2011 година                                       на Владата на Република 

  Скопје                                                              Македонија, 
                                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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конзул на Република Македонија во 
Руска Федерација, со седиште во 
Санкт Петербург.................................... 28

2009. Програма за изменување и дополну-
вање на Годишната програма за фи-
нансирање на железничката инфра-
структура за 2011 година...................... 29

2010. Правилник за прилозите кон барање-
то за добивање дозвола за основање и 
работа на давател на финансиски ли-
зинг и барањето за издавање на доз-
вола за статусни промени, начинот на 
нивното доставување и начинот и по-
стапката за нивно оценување............... 29

2011. Правилник за видот на документите 
за исполнување на условите за член 
на орган на управување со давател на 
финансиски лизинг................................ 31

2012. Правилник за формата и содржината 
на образецот на извештаите за склу-
чени договори за лизинг, за финанси-
ските активности и за состојбата и 
изворите на средствата и начинот на 
нивно доставување................................ 31

2013. Листа на одобрени енолошки средс-
тва и постапки кои се употребуваат 
во производство на вино(*).................. 43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
2014. Правилник за условите, начинот и 

граничните вредности на емисија за 
испуштањето на отпадните води по 
нивното прочистување, начинот на 
нивно пресметување, имајќи ги во 
предвид посебните барања за заштита 
на заштитните зони(*)........................... 47

2015. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија.... 63

2016. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за одржување 
на катастарот на недвижностите.......... 63

2017. Одлука за купување и продавање 
хартии од вредност на привремена и 
дефинитивна основа од страна на На-
родната банка на Република Македо-
нија.......................................................... 65

2018. Одлука за сметковниот (контниот) 
план за банките...................................... 67

2019. Правила за начинот и постапката за 
тргување и порамнување на трансак-
циите со хартии од вредност на паза-
рите преку шалтер................................. 211

2020. Решение за изменување на Решение-
то за задолжително лабораториско ис-
питување на радионуклиди во пратки 
со храна за исхрана на луѓе и храна за 
исхрана на животни, кои потекнуваат 
или се испорачани од Јапонија и кои 
се наменети за увоз во Република Ма-
кедонија.................................................. 220

 Огласен дел........................................... 1-68



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 3 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите  на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македо-
нија,  на седницата одржана на 7.6.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на 

движните ствари – книги/учебници на македонски јазик од реномирани странски автори во областа на 
правото, и тоа: 

1998. 
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Стр. 8 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 

Член 3 
Министерот за правда склучува договори со Јавните обвинители на Јавните обвинителства од членот 2  од 

оваа одлука, со кои се уредуваат  правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.  
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр.51-2986/1                                                                                                                   Заменик на претседателот  
7 јуни 2011 година                                                                                                               на Владата на Република 

  Скопје                                                                                                                                      Македонија, 
                                                                                                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите  на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.6.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги/учебници на македонски јазик од реномирани странски автори во областа на правото, и 
тоа: 

1999. 
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Стр. 14 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Судскиот совет 

на Република Македонија.  
 

Член 3 
Министерот за правда склучува договор со Претседателот на Судскиот совет на Република Македонија  со 

кој се уредуваат  правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.  
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр.51-2986/2                                                                                                                   Заменик на претседателот  
7 јуни 2011 година                                                                                                              на Владата на Република 

  Скопје                                                                                                                                     Македонија, 
                                                                                                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 15 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите  на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на 7.6.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТОТ 
НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги/учебници на македонски јазик од реномирани странски автори во областа на правото, и 
тоа: 

2000. 
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Стр. 20 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Советот на Јавни-

те Обвинители на Република Македонија.   
 

Член 3 
Министерот за правда склучува договор со Претседателот на Советот на Јавните Обвинители на Република 

Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.  
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр.51-2986/3                                                                                                                    Заменик на претседателот  
7 јуни 2011 година                                                                                                                на Владата на Република 

  Скопје                                                                                                                                       Македонија, 
                                                                                                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54-a  став 1 од Законот за користење и располагање со стварите  на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.6.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА АКАДЕМИЈАТА ЗА  СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги/учебници на македонски јазик од реномирани странски автори во областа на правото, и 
тоа: 

2001. 
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15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно  користење без надомест на Академијата за 

судии и јавни обвинители.   
 

Член 3 
Министерот за правда склучува договор со Директорот на Академијата за судии и јавни обвинители со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.  
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр.51-2986/4                                                                                                                    Заменик на претседателот  
7 јуни 2011 година                                                                                                                на Владата на Република 

  Скопје                                                                                                                                      Македонија, 
                                                                                                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2002. 
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-

те претпријатија (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.6.2011 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБО-
ТЕЊЕТО НА ЈПВ ХС „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“-СТАР 
ДОЈРАН ЗА ПЕРИОД ОД 1.1-31.12.2010 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ 
ХС „Дојранско Езеро“-Стар Дојран за период од 1.01-
31.12.2010 година бр.02-77/1 и бр.02-76/1 од 2.3.2011 
година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата, одржана на 2.3.2011 година. 

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

 
     Бр.51-2994/1                       Заменик на претседателот  
7 јуни 2011 година                   на Владата на Република 

  Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2003. 

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-
те претпријатија (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.6.2011 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД РЕДОВНОТО РА-
БОТЕЊЕ НА ЈПВ ХС „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ - СТАР  

ДОЈРАН ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

покривање на загубата од редовното работење на ЈПВ 
ХС „Дојранско Езеро“-Стар Дојран за 2010 година, 
бр.02-75/1 од 2.3.2011 година, донесена од Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана 
на 2.3.2011 година. 

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

 
     Бр.51-2994/2                       Заменик на претседателот  
7 јуни 2011 година                   на Владата на Република 

  Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2004. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за задолжи-

телно капитално финансирано пензиско осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 
48/2009, 50/2010, 171/2010 и 36/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7.6.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИ-
ЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО  

ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот 

за работењето на Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување бр. 01-
438/10 од 12.5.2011 година донесен од страна на 
Управниот одбор на Агенцијата на седницата одржана 
на 28.3.2011 година. 

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

 
     Бр.51-3056/1                       Заменик на претседателот  
7 јуни 2011 година                   на Владата на Република 

  Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2005. 

Врз основа на член 27-а, став 1, од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на ден 7.6.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА УСТА-
НОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа Одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето нед-
вижнa ствар-објект лоциран на КП бр. 507, со површи-
на од 129 м2, запишано во ИЛ бр.35, КО Лескоец-Ре-
сен, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижнaтa ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната установа 
Национален парк Галичица Охрид. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижнaтa ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и Јавната установа Национален парк Галичица 
Охрид во рок од седум дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
     Бр.51-3080/1                       Заменик на претседателот  
7 јуни 2011 година                   на Владата на Република 

  Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2006. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 7.6.2011 година, до-
несе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижни 
ствари - објекти кои се наоѓаат на КП број 1222/1 за 
КО Гази Баба и тоа: 

- зграда број 2, влез 1, приземје, број на посебен дел 
од зграда барака 7, во површина од 324 м2, намена на 
зграда Б4, намена на посебен дел од зграда ДП, 

- зграда број 4, влез 1, приземје, број на посебен дел 
од зграда барака 5, во површина од 243 м2, намена на 
зграда Б4, намена на посебен дел од зграда ДП, 

- зграда број 7, влез 1, приземје, број на посебен дел 
од зграда барака 3, во површина од 182 м2, намена на 
зграда Б4, намена на посебен дел од зграда ДП, 

- зграда број 9, влез 1, приземје, број на посебен дел 
од зграда котлара, во површина од 38 м2, намена на 
зграда Б4, намена на посебен дел од зграда ДП, 

- зграда број 10, влез 1, приземје, број на посебен 
дел од зграда барака 1, во површина од 174 м2, намена 
на зграда Б4, намена на посебен дел од зграда ДП, на 
КП број 1222/2 за КО Гази Баба и тоа: 

- зграда број 6, влез 1, приземје, број на посебен дел 
од зграда барака 11, во површина од 179 м2, намена на 
зграда Б4, намена на посебен дел од зграда ДП, во ко-
рист на Република Македонија во Јавната книга за за-
пишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-3141/1                       Заменик на претседателот  
7 јуни 2011 година                   на Владата на Република 

  Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2007. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 14.6.2011 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКА ФЕДЕ-
РАЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО САНКТ ПЕТЕРБУРГ 

 
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Руска Федерација, со седиште во Санкт Петербург. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 68/1                           Заменик на претседателот 

14 јуни 2011 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
2008. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.6.2011 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКА ФЕДЕ-
РАЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО САНКТ ПЕТЕРБУРГ 

 
1. Владата на Република Македонија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Руска Федерација, 
со седиште во Санкт Петербург, го именува: 

-  Михаил Николаевич Бобров. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 67/1                           Заменик на претседателот 

14 јуни 2011 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2009. 
Врз основа на член 26, став 5 од Законот за желез-

нички систем (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.48/2010 и 23/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 7.6.2011 година,  
донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Во Годишната програма за финансирање на же-

лезничката инфраструктура за 2011 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.9/2011 и 27/2011), 
во точка 2, потточка 6 износот „22.071.600,00 денари“ 
се заменува со „10.471.600,00 денари“.  

По потточката 6 се додава нова потточка 7 која гласи: 
 

„7. Изработка и ревизија на  проектна  
     документација за коридор 8       11.600.000,00 денари 

 
Средствата од оваа точка се наменети за довршува-

ње на проектната документација за коридор 8 и тоа за: 
а) довршување на идејниот проект, физибилити 

студијата и студијата за влијание на животна и социјал-
на средина за делницата од Кичево до граница со Ре-
публика Албанија; 

б) довршување на основниот проект за делницата 
од Крива Паланка до граница со Република Бугарија и 

в) ревизија на проектите.“ 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр.51-2894/1                       Заменик на претседателот  
7 јуни 2011 година                  на Владата на Република 

  Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2010. 

Врз основа на член 3-б став (7)  и член 3-л став (4) 
од Законот за лизинг („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 4/02, 49/03, 13/06, 88/08 и 35/11), ми-
нистерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРИЛОЗИТЕ КОН БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ДАВА-
ТЕЛ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ И БАРАЊЕТО 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА СТАТУСНИ 
ПРОМЕНИ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ДОСТАВУ-
ВАЊЕ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО 

ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат прилозите кон 

барањето за добивање дозвола за основање и работа на 
давател на финансиски лизинг и барањето за издавање 

на дозвола за статусни промени на давател на финанси-
ски лизинг, начинот на нивното доставување и начинот 
и постапката за нивно оценување.  

 
Член 2 

Кон барањето за издавање дозвола за основање и 
работа на давател на финансиски лизинг се поднесува: 

1) Предлог-акт за основање; 
2) Предлог назив и седиште на друштвото за ли-

зинг; 
3) Уплатница за уплатени парични средства на име 

основна главнина; 
4) Изјава за потеклото на средствата што се вложу-

ваат, со приложување соодветен доказ за изворот на 
средствата (ревизорски извештај, завршна сметка или 
друг соодветен доказ за правно лице, односно потврда 
од банка или друга финансиска институција за висина-
та и датумот на вложените средства и потврда за при-
ходите остварени по други основи за физичко лице); 

5) Доказ за идентитификување на лицата кои имаат 
намера да основаат друштво за лизинг и тоа: 

- за домашно физичко лице фотокопија од лична 
карта,  

- за странско физичко лице  фотокопија од патна 
исправа и  

- за домашно и странско правно лице извод од реги-
старот во кој е регистрирано трговското друштво; 

6) Уверение од надлежен суд дека физичкото лице - 
основач на давател на финансиски лизинг  не е осудено 
со правосилна судска пресуда за кривично дело со без-
условна казна затвор од најмалку шест месеци; 

7) Уверение од Регистарот за забрана за вршење на 
дејност од Централниот регистар на Република Маке-
донија дека против основачот - домашно лице не е 
изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, а доколку основачот 
е странско лице, треба да обезбеди соодветни потврди 
или уверенија од надлежните институции во странска-
та земја; 

8) Документ за образованието и работното искуство 
на предложените членови на органот на управување; 

9) Програма за работа на давател на финансиски ли-
зинг која најмалку треба да содржи: 

- анализа на причините за основање давател на фи-
нансиски лизинг и на деловните цели на давателот на 
финансиски лизинг, 

- осврт на пазарот на кој ќе учествува давателот на 
финансиски лизинг и видот на лизинг активности кои 
ќе ги извршува, 

- организациска структура на давателот на финан-
сиски лизинг, со посебен опис на правата и одговорно-
стите на секој организациски дел, како и опис на по-
требниот број вработени и нивната квалификациска 
структура и 

- проекција на обемот и природата на лизинг актив-
ностите кои ќе ги врши давателот на финансиски ли-
зинг и план на основачот на давателот на финансиски 



Стр. 30 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 

лизинг за идниот развој, од аспект на порастот на сопс-
твените средства за следните три години, како и проек-
ција на финансиските извештаи за следните три години 
кои треба да содржат: детален биланс на состојба, би-
ланс на успех и извештај за паричните текови со ко-
ментар за секоја позиција и основните претпоставки 
врз кои се темели проекцијата; 

10) Интерни процедури за вршење на финансиски 
лизинг, вклучувајќи критериуми и услови за кредити-
рање на корисникот на лизинг, кои ќе содржат најмал-
ку податоци за  начинот на вршење анализа на клиен-
тите и начин на комуникација со клиентите и 

11) Програма за спречување на перење пари, одо-
брена од Управата за спречување на перење пари и фи-
нансирање на тероризам. 

Доколку како основач на давател на финансиски 
лизинг се јавува правно лице, покрај прилозите од ста-
вот 1 на овој член се поднесува и: 

1) Извод од регистарот во кој е запишано правното 
лице, 

2) Информација за економско финансиската состој-
ба на правното лице издадена од Централниот регистар 
на Република Македонија, 

3) Уверение од Регистарот за забрана за вршење на 
дејност од Централниот регистар на Република Маке-
донија дека против одговорното лице на правното лице 
не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење 
на професија, дејност или должност, 

4) Уверение од трговскиот регистар и регистар на 
други правни лица при Централниот регистар на Ре-
публика Македонија дека не е поведена стечајна по-
стапка над правното лице и 

5) Уверение од трговскиот регистар и регистар на 
други правни лица при Централниот регистар на Ре-
публика Македонија дека не е поведена ликвидациона 
постапка над правното лице. 

Доколку како основач на давател на финансиски 
лизинг се јавува странско правно лице покрај прилози-
те од ставот 1 на овој член поднесува и: 

1) Извод од регистарот во кој е запишано правното 
лице, 

2) Ревидирани финансиски извештаи од страна на 
овластен ревизор за последните три години и 

3) Потврда, уверение или друг вид на доказ издаден 
од земјата во која е регистрирано странското правно 
лице за исполнување на условите од ставот 2 точки 2, 3 
и 4 на овој член. 

 
Член 3 

Кон барањето за издавање дозвола за статусна про-
мена присоединување или спојување  на давател на фи-
нансиски лизинг, се поднесува: 

1) Одлука на надлежните органи на давателите на 
финансиски лизинг што се присоединуваат, односно 
спојуваат за отпочнување постапка за присоединување, 
односно спојување, 

2) Нов статут на давателот на финансиски лизинг 
кој  присоединува, а во случај на спојување  статут на 
новиот давател  на финансиски лизинг, 

3) Спогодба за присоединување, односно спојува-
ње, склучена помеѓу органите на управување на дава-
телите на финансиски лизинг кои се присоединуваат, 
односно спојуваат. Спогодбата треба соодветно да ги 
содржи податоците пропишани со Законот за трговски 
друштва, 

4) Програма за работа на давателот на финансиски 
лизинг кој присоединува, односно на новиот давател на 
финансиски лизинг, која ќе ги содржи податоците од 
членот 2 став 1  точка 9 на овој правилник и 

5) Барање за издавање согласност за член на орган 
на управување со соодветна документација, доколку со 
присоединувањето, односно спојувањето се врши про-
мена на членовите на органот на управување на давате-
лот на финансиски лизинг. 

Кон барањето за статусна промена поделба се под-
несува: 

1) Одлука на надлежен орган на давателот на фи-
нансиски лизинг што се дели, за отпочнување постапка 
за поделба, 

2) План за поделба донесен од страна на органот на 
управување на давателот на финансиски лизинг кој 
треба соодветно да ги содржи податоците пропишани 
со Законот за трговски друштва, 

3) Почетен биланс на новите даватели на финанси-
ски лизинг од кој ќе може да се види износот на основ-
ната главнина. Почетниот биланс се добива по подел-
бата на побарувањата и обврските на давателот на фи-
нансиски лизинг кој се дели и мора да биде ревидиран 
од страна на овластен ревизор, 

4) Доказ дека потребниот износ на парични средс-
тва за достигнување на основната главнина се уплате-
ни на привремена сметка кај носител на платниот про-
мет, доколку со поделбата на давателот на финансиски 
лизинг не е обезбеден потребниот износ на основната 
главнина на новите даватели на финансиски лизинг и 

5) Прилози од членот 2 ставови 1, 2 и 3 на овој пра-
вилник. 

 
Член 4 

Прилозите од член 2 и 3 на овој правилник се до-
ставуваат во пишана форма до Министерството за фи-
нансии. 

 
Член 5 

При одлучувањето за издавање на дозвола за осно-
вање и работа, односно дозвола за статусни промени на 
давател на финансиски лизинг се оценува особено:  

1) Комплетноста на доставената документација, 
2) Дали прилозите се доставени во бараната форма, 
3) Утврдување на идентитетот на лицата кои имаат 

намера да основаат давател на финансиски лизинг, ли-
цата поврзани со нив и нивната правна форма, 
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4) Оценка на квалификацијата и искуството на чле-
новите на управниот одбор, 

5) Оценка на програмата за работа на друштвото за 
лизинг од аспект на остварливоста на проекцијата на 
финансиските активности и финансиските извештаи и 

6) Утврдување на изворите на средства, нивното 
потекло и легалност. 

 
Член 6 

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

 
     Бр.12-18249/2          
14 јуни 2011 година                 Министер за финансии, 
           Скопје                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2011. 

Врз основа на член 3-в став (2) од Законот за лизинг 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/02, 
49/03, 13/06, 88/08 и 35/11), министерот за финансии, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ИСПОЛНУ-
ВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ЧЛЕН НА ОРГАН НА 
УПРАВУВАЊЕ СО ДАВАТЕЛ НА ФИНАНСИСКИ  

ЛИЗИНГ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува видот на докумен-

тите со кои се докажува исполнувањето на условите за 
член на орган на управување со давател на финансиски 
лизинг. 

 
Член 2 

Предложениот член на орган на управување треба 
да достави: 

- кратка биографија од која ќе се види неговото ра-
ботно искуство,  

- потврда и препораки за работното искуство во об-
ласта на финансиите или банкарството, 

- изјава дека не бил одговорно лице во трговско 
друштво над кое е поведена стечајна постапка и 

- изјава дека не е член на орган на управување во 
банка, филијала на странска банка, давател на финан-
сиски лизинг или финансиско друштво. 

 
Член 3 

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

 
     Бр.12-18249/3          
14 јуни 2011 година                Министер за финансии, 
         Скопје                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2012. 
Врз основа на член 15-а став (4) од Законот за ли-

зинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
04/2002, 49/2003, 13/2006, 88/2008, 35/2011 и 51/2011), 
министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА 
ЛИЗИНГ, ЗА ФИНАНСИСКИТЕ АКТИВНОСТИ И 
ЗА СОСТОЈБАТА И ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА  

И НАЧИНОТ НА НИВНО ДОСТАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на извештајот за склучени догово-
ри за лизинг, формата и содржината на образецот на 
извештајот за финансиските активности и формата и 
содржината на образецот на извештајот за состојбата и 
изворите на средствата, како и начинот на нивно доста-
вување. 

 
Член 2 

Извештајот за склуени договори за лизинг се подне-
сува на образец во А-4 формат на бела хартија. 

Формата и содржината на образецот од став 1 на 
овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

Извештајот за финансиски активности се поднесува 
на образец во А-4 формат на бела хартија. 

Формата и содржината на образецот од став 1 на 
овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Извештајот за состојбата и изворите на средствата 
се поднесува на образец во А-4 формат на бела хартија. 

Формата и содржината на образецот од став 1 на 
овој член е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 5 

Извештаите од членовите 2, 3 и 4 на овој правилник 
се доставуваат во печатена и електронска форма. 

 
Член 6 

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

 
     Бр.12-18249/4          
14 јуни 2011 година                 Министер за финансии, 
         Скопје                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 
Врз основа на член 24 став (3) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10 

и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопнаство, објави 
 

Л И С Т А 
НА ОДОБРЕНИ ЕНОЛОШКИ СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ  

ВО ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО(*) 
 
Одобрени енолошки средства и постапки кои се употребуваат во производството на вино се:  

 
2013. 
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     Бр. 08-3670/3 
2 јуни 2011 година                                                                                             Министер, 
         Скопје                                                                                                Љупчо Димовски, с.р.  



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 47 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2014. 
Врз  основа на член 114, став (7) од Законот за во-

дите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/08, 6/09, 161/09 и 83/10), министерот за животна 
средина и просторно планирање во согласност со ми-
нистерот за здравство и министерот за транспорт и вр-
ски, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ГРАНИЧНИТЕ ВРЕД-
НОСТИ НА ЕМИСИЈА ЗА ИСПУШТАЊЕТО НА 
ОТПАДНИТЕ ВОДИ ПО НИВНОТО ПРОЧИСТУ-
ВАЊЕ, НАЧИНОТ НА НИВНО ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ, ИМАЈЌИ ГИ ВО ПРЕДВИД ПОСЕБНИТЕ БА-
РАЊА ЗА ЗАШТИТА НА ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ(∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите, начи-
нот и граничните вредности на емисија за испуштање-
то на отпадните води по нивното прочистување, начи-
нот на нивното пресметување, имајќи ги во предвид 
посебните барања за заштита на заштитните зони.  

 
Член 2 

Целата на овој правилник е контрола на емисиите и 
заштитата на животната средина од штетното влијание 
на испуштените отпадни води.  

 
Член 3 

Определени изрази употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

- „отпадна вода“ е индустриската отпадна вода и 
водата што се испушта од станици за прочистување на 
урбани отпадни води или канализационен систем, 
освен отпадната вода од домаќинствата и водата од вр-
нежите;  

- „пресметување на граничните вредности на еми-
сија за испуштањето на отпадните води“ е анализа на 
параметрите на примерокот од испуштените отпадни 
води преку мерења и испитувања земајќи го во пред-
вид квалитетот на реципиентот.  

 
Член 4 

(1) Отпадни води, кога се испуштаат во систем и 
станица за прочистување на отпадни води или во реци-
пиент се врши врз основа на дозвола за испуштање во 
води издадена согласно Законот за водите.  

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
91/271/EEЦ  на Советот  за третман на урбани отпадни води, 
(Celex бр. 31991L0271). 

(2) Отпадни води кои влегуваат во канализациони-
от систем или системот и станицата за пречистување 
на урбаните отпадни води се подложени на предтрет-
мант за да се:  

- заштити здравјето на персоналот што работи на 
канализациониот систем и ситемот и станицата за про-
чистување на отпадните води;  

- обезбеди дека канализациониот систем и системот 
и станиците за прочистување на отпадни води и и при-
дружната опрема нема да бидат оштетени;  

- обезбеди дека нема да биде попречена работата на 
системот и станиците за пречистување за отпадните во-
ди и за пречистување на тиња; 

- осигури дека испуштањата на пречистената отпад-
на вода од станицата за пречистување нема негативно 
да влијаат врз животната средина или врз квалитетот 
на реципиентот согласно Законот за водите; и 

- обезбеди тињата да може безбедно да се отстрани, 
на начин прифатлив за животната средина.  

(3) Граничните вредности на емисија за испушта-
њето на отпадните води по нивното прочистување (во 
понатамошниот текст: ефлуентот), кои се испуштаат во 
површинската вода или во канализационен систем се 
утврдени во Прилог 1, табела 1  кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Граничните вредности на одделни параметри на 
ефлуентот, кој се испушта во канализационен систем, 
треба да се определат со договорите за вршење на ус-
луги за собирање, одведување и прочистување на урба-
ната отпадна вода и тоа за: 

а) БПК5, ХПК, вкупен фосфор и вкупен азот, за кои 
не се определени гранични вредности за испуштање во 
канализационен систем во Прилог 1, табела 1 од овој 
правилник и во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник, доколку целокупната отпадна вода собрана 
во канализациониот систем има станица за прочистува-
ње на отпадната вода со која се постигнува степен на 
прочистување согласно дозволата за испуштање на 
прочистена отпадна вода во реципиент; и 

б) Сулфати и хлориди, во зависност од составот на 
канализациониот систем. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, кога гр-
ничните вредности за одделни параметри на ефлуентот 
не се определни согласно договорите, за индустриски 
отпадни води кои се испуштаат во канализациониот си-
стем се применуваат следниве гранични вредости за 
параметрите:  



Стр. 48 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 

а) БПК 5 = 250 мг О2/л; и  
б) ХПК=700 мг О2/л. 
 

Член 6 
(1) Граничните вредности на ефлуентот од вршење 

на индустриски дејности кој се испушта во канализаци-
онен систем или во површински води, се утврдени во 
Прилог 2, на овој правилник.   

(2) За индустриските дејности што не се опфатени 
со Прилог 2 на овој правилник, се применуваат гранич-
ните вредности од Прилог 1, табела 1 на овој правил-
ник.  

(3) Граничните вредности на параметрите на ефлу-
ентот од Прилог 2 на овој правилник за секоја инстала-
ција посебно се определува во дозволата за испуштање 
согласно техничките упатствата за најдобрите достап-
ни техники за различните индустриски сектори. 

(4) Земајќи ги во предвид барањата за постигну-
вање на добра состојба на водите, согласно Законот 
за води кога отпадната вода се испушта во заштит-
ните зони може во дозволата да се определат постро-
ги гранични вредности од граничните вредности да-
дени во Прилог 1, табелата 1 и во Прилог 2 на овој 
правилник.  

(5) Покрај исполнување на граничните вредности 
на ефлуентот дадени во Прилог 1 табелата 1 и во При-
лог 2 од овој правилник, отпадната вода што се испу-
шта во заштитните зони за водни тела означени како 
води за рекреација, вклучувајќи ги и водите за капење, 
отпадните води треба да ги исполнуваат и параметрите 
од Прилог 1, табелата 3 на овој правилник.  

 
Член 7 

(1) Пресметувањето на граничните вредности на от-
падните води кои се испуштат во канализациониот си-
стем се врши од примерок кој е земен во моментот на 
протекот на отпадната вода. 

(2) Пресметувањето од став (1) на овој член се 
врши во текот на целото траење на технолошкиот 
процес и на обележано контролно место, непосредно 
пред испуштањето на ефлуентот во канализациониот 
систем. 

(3) Пресметувањето на граничните вредности на от-
падните води кои се испуштат во површинско водно 
тело се врши од примерок кој е земен во моментот на 
протекот на отпадната вода. 

(4) Пресметувањето на граничните вредности се 
врши во текот на целото траење на технолошкиот 
процес и на обележано контролно место, непосредно 
пред испуштањето на ефлуентот во површинското 
водно тело. 

(5) Пресметувањата на граничните вредности на ур-
баната отпадна вода на системите и на станиците за 
прочистување, се вршат согласно Правилникот за поб-
лиските услови за собирање, одведување и прочистува-
ње, начинот и условите за пректирање, изградба и екп-
лоатација на системите и станици за прочистување на 
урбаните oтпадни води, како и техничките стандарди, 
параметрите, стандарди на емисијата и нормите за ква-
литет за предтретман, отстранување и прочистување на 
отпадни води, имајќи го во предвид оптоварувањето и 
методот за прочистување на урбаните отпадни води ко-
ишто се испуштаат во подрачјато чувствителни на ис-
пуштање на урбани отпадни води(∗1)  

(6) Зачестеноста на мерењата на параметрите во от-
падна вода што потекнуваат од индустриските сектори 
дадени во Прилог 2 на овој правилник во зависност од 
количината на отпадната вода се определува во Прилог 
1, табела 2 на  овој правилник.  

(7) Зголемените гранични вредности на одделни па-
раметри на ефлуентот по неговото прочистување нема 
да се земаат предвид при пресметувањето, тогаш кога 
тие се резултат на невообичаени ситуации, како што се 
оние кои се должат на поројни дождови.  

(8) Во случај кога може да се очекува реципентот 
да биде под зголемено загадување може да определи 
системско следење на параметри на ефлуент кој се ис-
пушта во станица за пречистување на отпадни води 
или во површинските водни тела.  

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 сеп-
тември 2011 година.  

 
Бр. 07-4757/1 Министер за животна средина 

11 мај 2011 година и просторно планирање, 
Скопје д-р Неџати Јакупи, с.р. 

  
1 јуни 2011 година Министер за здравство, 

Скопје Бујар Османи,с.р. 
  

11 мај 2011 година Министер за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

 
  

                                                                 
(∗ 1) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
91/271/EEЦ  на Советот  за третман на урбани отпадни води, 
(Celex бр. 31991L0271). 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2015. 
Комисијата за хартии од вредност Република Маке-

донија врз основа на член 17 став 3 од Законот за ин-
вестициони фондови („Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009, 67/2010 и 24/2011), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за управување со инвестициски фондови 
КБ Публикум Инвест АД Скопје број 03-849/1/11 од 
11.5.2011 година, на седницата одржана на ден 
27.5.2011 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ДАВА согласност на измените на Статутот на 

Друштвото за управување со инвестициски фондови 
КБ Публикум Инвест АД Скопје. 

2. Измените од точка 1 на ова решение се вршат врз 
основа на Одлука број 02-766/1/11 од 27.4.2011 година 
за измена на Статутот на Друштвото за управување со 
инвестициски фондови КБ Публикум Инвест АД 
Скопје донесени на ден 27.4.2011 година од страна на 
Собранието на акционери на Друштвото.  

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

 
    Бр.УП 1 08-59           Комисија за хартии од вредност                                                                          
27 мај 2011 година            на Република Македонија 

  Скопје                                 Претседател, 
                                       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2016. 
Врз основа на член 175 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 40/2008, бр. 158/2010, бр. 17/11 и бр. 51/11 ), 
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
                                                              

Член 1 
Во Правилникот за одржување на катастарот на 

недвижностите („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 27/2011 година), по членот 15 се додава нов 
наслов и нов член 15-а кои гласат: 

                                                      
„Поништување на евидентен лист 

                                                                                 
Член 15-а 

При запишување на промените од член 15 од овој 
правилник, доколку со правниот основ, односно актот 
на надлежниот орган, во прилог на кој е доставен и ге-
одетски елаборат се утврдува правен статус на бес-
правно изградените објекти евидентирани во евидентен 
лист во посебната евиденција  на Агенцијата, евидент-
ниот лист се поништува.” 

 
Член 2 

Насловот пред членот 18 и членот 18 се менуваат и 
гласат: 

 
„Предбележување како условно укнижување 

                                                                            
Член 18 

(1) Во катастарот на недвижностите се предбележу-
ва, односно условно се укнижува стекнувањето или 
престанокот на правото на сопственост на недвижност. 

(2) Предбележувањето од став (1) од овој член се 
врши кога е поднесена пријава за запишување кон која 
е доставена исправа за правен основ, односно акт од 
надлежен орган во кој не се исполнети правните прет-
поставки, односно условите за запишување од членот 
130 од Законот за катастар на недвижности и основот 
за конечното укнижување не е достатно застапен.” 

                                                                     
Член 3 

Во членот 21 ставот (2) се менува и гласи: 
„Прибележувањето на податоците за правото на за-

лог (хипотека) на предбележаното право на сопстве-
ност на зграда, посебен дел од зграда и други објекти 
кога се во фаза на градба се врши врз основа на правни 
дела во форма на нотарски акт или во форма на потвр-
дена приватна исправа од нотар, а прибележувањето на 
правните дела за промет на предбележаното право на 
сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други 
објекти кога се во фаза на градба се врши врз основа на 
правно дело во форма на исправа на која е извршена 
заверка на потписите (легализација) со повикување на 
бројот на Уписникот за заверки и потврди (УЗП), која 
исправа се приложува кон пријавата за запишување.” 

 
Член 4 

Насловот пред членот 23 се менува и гласи: 
 

„Бришење на предбележувањето како условно 
укнижување” 

                           
Член 5 

Во членот 23 ставот (1) се менува и гласи: 
„Предбележувањето како условно укнижување на 

стекнувањето или престанокот на правото на сопстве-
ност на недвижност од член 18 на овој правилник се 
брише по пријава на странка, кон која се доставува до-
каз дека се исполнети правните претпоставки, односно 
условите за запишување од членот 130 на Законот за 
катастар на недвижности и доказ за платен надоместок 
за бришењето.” 

   
Член 6 

По членот 31 се додаваат два  нови члена, и тоа: 
член 31-а и член 31-б кои гласат: 

 
„Член 31-а 

(1) Агенцијата по пријава на странка кон која е при-
ложен правен основ од надлежен орган врши бришење 
на запишаните хипотеки од интабулационите книги.        

(2) Формата и содржината на пријавата за бришење 
хипотека од интабулационите книги се дадени во при-
лог број 13 кој е составен дел од овој правилник. 

 
Член 31-б 

(1) За извршеното бришење на хипотеките од инта-
булационите книги до странката се доставува потврда 
за бришење на хипотеката. 

(2) Формата и содржината на потврдата за бришење 
хипотека од интабулационите книги се дадени во при-
лог број 14 кој е составен дел од овој правилник.” 

 
Член 7 

Членовите  34 и 35 стануваат  членови 32 и 33. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 01-8128/1                                Претседател                                          
7 јуни 2011 година                        на Управен одбор, 

 Скопје                                Димитар Димовски, с.р.  



Стр. 64 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 65 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2017. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со 

член 19 став 1 точка 1 од Законот за Народната банка 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 158/2010), Советот на Народната 
банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КУПУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ НА ПРИВРЕМЕНА И ДЕФИНИТИВНА ОСНО-
ВА ОД СТРАНА НА НАРОДНАТА БАНКА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

I. Општи одредби 
 
1. Со оваа oдлука се утврдуваат условите и начинот 

за купување и продавање хартии од вредност на при-
времена и дефинитивна основа. 

2. Народната банка на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: Народната банка) купува и про-
дава хартии од вредност на привремена и дефинитивна 
основа за обезбедување или повлекување ликвидност 
од банкарскиот систем. 

Хартиите од вредност од став 1 од оваа точка се 
утврдуваат од страна на Народната банка. 

3. Народната банка спроведува купопродажни тран-
сакции со хартии од вредност со банки и филијали на 
странски банки (во понатамошниот текст: банки). 

 
II. Купување и продавање хартии од вредност  

на привремена основа 
 
4. Народната банка купува, односно продава хартии 

од вредност на привремена основа преку склучување 
репо-трансакции во согласност со генералниот репо-
договор.  

5. Народната банка ги спроведува репо-трансакции-
те од точка 4 од оваа одлука, преку непосредно склучу-
вање трансакции со поединечни банки или преку орга-
низирање аукција. 

6. При спроведувањето на аукцијата, гувернерот на 
Народната банка го утврдува типот на тендерот: тендер 
со износи или тендер со каматни стапки. 

7. Во случај на тендер со износи, каматната стапка 
на аукцијата е утврдена од страна на Народната банка, 
а банките аукцираат само со износи. 

Народната банка може да го ограничи износот на 
аукцијата или да утврди неограничен износ. 

8. Во случај на тендер со каматни стапки, Народна-
та банка го утврдува износот на аукцијата, а банките 
аукцираат со износи и со каматни стапки. Утврдениот 
износ се распределува по каматните стапки од понуди-
те на банките (американски тип на аукција). 

 Народната банка може да утврди минимална ка-
матна стапка при спроведувањето аукција за обезбеду-
вање ликвидност, односно максимална каматна стапка 
при спроведувањето аукција за повлекување ликвид-
ност. 

 
а) Објавување проспект за аукција 
 
9. На денот на одржувањето на аукцијата, најмалку 

два часа пред почетокот на примањето понуди, Народна-
та банка, преку Електронскиот систем на Народната 
банка за пазарни операции (во понатамошниот текст: 
Електронскиот систем), доставува проспект до сите бан-
ки, во кој се наведени условите за учество на аукцијата. 

10. Во проспектот се наведуваат: 
- датумот на одржувањето на аукцијата; 
- времето на одржувањето и времето на приемот на 

понуди за учество на аукцијата; 
- ознаката на аукцијата во следниов формат 

ROYYYY/NNN-DDD, односно RPYYYY/NNN-DDD 
при што: 

- RO означува репо-трансакција за обезбедување 
ликвидност, а RP означува репо-трансакција за повле-
кување ликвидност; 

- YYYY ја означува годината во која се одржува 
аукцијата; 

- NNN претставува реден број на аукцијата којашто 
се одржува во тековната година, и 

- DDD го означува бројот на денови на достасување 
на репо-трансакцијата; 

- типот на тендерот; 
- датумот на купување на хартиите од вредност; 
- деновите на достасување на репо-трансакцијата; 
- датумот на реоткуп на хартиите од вредност; 
- износот (изразен во денари); 
- репо каматната стапка наведена со точност од две 

децимали, кај тендер со износи;  
- минималната каматна стапка при обезбедување 

ликвидност, односно максималната каматна стапка при 
повлекување ликвидност со точност од две децимали, 
кај тендер со каматни стапки; 

- ИСИН, односно бројот на аукцијата на хартиите 
од вредност во случај на спроведување репо-трансак-
ции за повлекување ликвидност. 

Проспектот може да содржи и други елементи, во 
согласност со генералниот репо-договор. 

 
б) Понуди за аукција  
 
11. Банките учествуваат на аукцијата со доставува-

ње понуди до Народната банка во времето предвидено 
за прием на понуди. 

Понудите за учество на аукцијата се доставуваат 
преку Електронскиот систем, со користење на сопстве-
ното корисничко име и лозинка.  

Во времето за прием на понудите, Народната банка 
нема увид во податоците коишто учесниците ги наве-
дуваат во понудите.  

Народната банка е должна да обезбеди тајност на 
условите понудени од учесниците на аукциите. 

12. Кај тендер со износи за повлекување ликвид-
ност, понудата содржи само износ. Кај тендер со изно-
си за обезбедување ликвидност, покрај износ, понудата 
содржи и: 

- ИСИН, односно бројот на аукцијата на хартиите 
од вредност коишто се користат како обезбедување; 

- номинален износ на хартиите од вредност коишто 
се користат како обезбедување. 

Кај тендер со каматни стапки за повлекување или за 
обезбедување ликвидност, покрај елементите од став 1 
од оваа точка, во понудата се наведува и репо каматна 
стапка со точност од две децимали. Во овој случај, се-
кој учесник може да достави повеќе понуди за учество 
на аукцијата, со различни каматни стапки. 

Покрај наведените елементи од став 1 и 2 од оваа 
точка, понудите содржат и: 
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- сметка во Македонскиот интербанкарски платен 
систем (во понатамошниот текст: МИПС); 

- сметка на хартиите од вредност во Централниот 
депозитар на хартии од вредност а.д. Скопје, доколку 
се користат хартии од вредност регистрирани кај оваа 
институција. 

13. Минималниот износ за учество на аукција изне-
сува 10.000.000 денари. Секое зголемување над мини-
малниот износ се врши со додавање заокружени изно-
си од 1.000.000 денари. 

14. Народната банка прифаќа како обезбедување 
хартии од вредност чијшто рок на достасување е по-
долг од датумот на реоткуп најмалку два работни дена 
и кај кои нема исплата на купонска камата во периодот 
до достасување на репо-трансакциите. 

15. Доставените понуди се неотповикливи по исте-
кот на утврдениот термин за прием на понуди. 

16. Понудите коишто не ги исполнуваат условите 
предвидени во оваа одлука не се прифаќаат. 

 
в) Принципи на распределба на понудите и ре-

зултати од аукцијата 
 
17. По истекот на времето за прием на понуди, за-

висно од типот на тендерот, Народната банка ги рас-
пределува понудите според следниве принципи:  

- Во случај кога се применува тендер со износи, а 
вкупната побарувачка ја надминува понудата, понуди-
те се распределуваат сразмерно на аукцираниот износ 
(принцип на сразмерна распределба). Доколку Народ-
ната банка нуди неограничен износ, понудите на бан-
ките се прифаќаат во целост. 

- Во случај кога се применува тендер со каматни 
стапки, понудите се распределуваат според принципот 
на приоритет на понудената каматна стапка, и тоа поч-
нувајќи од најниската каматна стапка кај тендерот за 
повлекување ликвидност, односно највисоката каматна 
стапка кај тендерот за обезбедување ликвидност. До-
колку се случи повеќе учесници да понудат иста камат-
на стапка, а вкупната побарувачка ја надминува пону-
дата, понудите се распределуваат сразмерно на аукци-
раниот износ (принцип на сразмерна распределба).  

Понудите се распределуваат согласно со принципот 
на сразмерна распределба по формулата: 

 
)1/2( VVAP ⋅=  

  
каде што: 
P = прифатен дел од понудата на учесникот, чија-

што понудена каматна стапка е еднаква на најниската 
(највисоката) прифатена каматна стапка; 

A = аукциран износ по најниска (највисока) прифа-
тена каматна стапка на учесникот; 

V1 = вкупен аукциран износ од сите понуди по нај-
ниска (највисока) прифатена каматна стапка; 

V2 = вкупен износ којшто Народната банка ќе го 
прифати од сите понуди по најниска (највисока) при-
фатена каматна стапка. 

 
Доколку при сразмерната распределба, како резул-

тат на математичко заокружување на распределените 
износи, се јави потреба од зголемување на износ, На-
родната банка има право да го зголеми реализираниот 
износ во однос на понудениот. 

Народната банка го задржува правото да ги одбие 
понудите со услови коишто отстапуваат од пазарните 
движења. 

18. Резултатите од аукцијата содржат прифатени 
и/или неприфатени понуди. 

Прифатените понуди се реализираат според пону-
дените услови и во согласност со резултатите од аук-
цијата.  

Сите неприфатени понуди на аукцијата остануваат 
без последици. 

19. Народната банка по електронски пат ги известу-
ва банките дека се објавени резултатите од аукцијата. 

Секој учесник има пристап до сопствените резулта-
ти од аукцијата, преку Електронскиот систем. 

20. Сите банки имаат пристап до вкупните резулта-
ти од секоја поединечна аукција, преку Електронскиот 
систем. 

Во случај на тендер со износи, вкупните резултати 
од аукцијата содржат податоци за вкупната побарувач-
ка и вкупниот реализиран износ.  

Во случај на тендер со каматни стапки, освен пода-
тоците од став 1 од оваа точка, вкупните резултати од 
аукцијата содржат и податоци за пондерираната (про-
сечна) каматна стапка на аукцијата, минималната и ма-
ксималната каматна стапка од прифатените понуди.  

Пондерираната (просечна) каматна стапка се прес-
метува по формулата: 

 
 

Пондерирана каматна стапка=  
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каде што:  
KS = каматна стапка на прифатена понуда; 
P = износ на прифатената понуда; 
N = број на прифатени понуди. 
  
г) Нарушување на процесот на аукција 
 
21. Прекинување на процесот на аукција може да 

настане поради: 
- прекин на електрично напојување; 
- нефункционирање на комуникациската опрема и 

сервери; 
- дејство на виша сила (vis major).  
При настанување на кој било од наведените ризици, 

аукцијата се поништува. Народната банка дополнител-
но ги известува банките за датумот и времето на одр-
жување на следната аукција.  

22. Во случај на технички проблеми при користење 
на Електронскиот систем, Народната банка ги известу-
ва банките за проспектот и резултатите од аукцијата 
преку телефон, телефакс или друг начин на известува-
ње. Банките ги доставуваат понудите до Народната 
банка преку телефакс или друг начин на писмено изве-
стување. 
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III. Купување и продавање хартии од вредност  
на дефинитивна основа 

 
23. Народната банка купува односно продава хар-

тии од вредност на дефинитивна основа преку непо-
средно склучување трансакции со поединечни банки. 

24. Условите за купување и продавање хартии од 
вредност на дефинитивна основа се регулираат со склу-
чување договор помеѓу Народната банка и банката.  

 
IV. Порамнување на трансакциите за купување и 
продавање хартии од вредност на привремена  

и дефинитивна основа 
 
25. Порамнувањето на трансакциите за купување и 

продавање хартии од вредност на привремена и дефи-
нитивна основа се врши  согласно со Правилата за на-
чинот и постапката за тргување и порамнување транс-
акции со хартии од вредност на пазарите преку шалтер, 
Стандардот за намена и формат на пораките во Систе-
мот на вкрстување, Стандардот за намена и формат на 
пораките во МИПС и Упатството за порамнување на 
трансакции со издадени благајнички записи. 

26. Доколку банката со која Народната банка склу-
чила трансакција за купување, односно продавање хар-
тии од вредност на привремена или дефинитивна осно-
ва не уплати соодветен паричен износ, односно не пре-
несе соодветен износ на хартии од вредност на денот 
на порамнувањето, трансакцијата ќе се смета за нева-
жечка, а банката е должна да ѐ плати на Народната 
банка казнена камата на договорениот паричен износ 
во трансакцијата, за еден работен ден.  

Банката е должна да ја плати казнената камата сог-
ласно со став 1 од оваа точка првиот работен ден од де-
нот на настанувањето на обврската. 

27. Доколку на датумот на реоткуп банката не ги 
врати паричните средства кај репо-трансакциите за 
обезбедување ликвидност, односно хартиите од вред-
ност кај репо-трансакциите за повлекување ликвид-
ност, Народната банка ги наплаќа побарувањата со це-
лосно зафаќање на инструментот за обезбедување (па-
рични средства или хартии од вредност). 

 
V. Завршни одредби 

 
28. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за дефинитивни и репо-трансак-
ции („Службен весник на РМ“ бр. 70/2006). 

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

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

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

___________ 
2018. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 4 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 158/2010) и член 103 став 1 од Зако-
нот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007, 
90/2009 и 67/2010), Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СМЕТКОВНИОТ (КОНТНИОТ) ПЛАН  

ЗА БАНКИТЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишува Сметковниот 

(Контниот) план за банките (во понатамошниот текст: 
„Сметковниот план“), којшто е во прилог 1 на оваа од-
лука и е нејзин составен дел. 

2. Сметковниот план претставува единствен систем 
на сметки согласно со кој банките водат сметководство 
и ги класифицираат податоците во своите трговски 
книги. 

3. Банките се должни да го применуваат Сметков-
ниот план за евидентирање на активностите коишто ги 
извршуваат. 

4. Банките за свои потреби може дополнително да 
развијат сметки во рамки на сметките пропишани со 
Сметковниот план.  

 
II. КЛАСИФИКАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРС-
КИТЕ СПОРЕД ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ 

 
5. Банките, во своите трговски книги и во финанси-

ските извештаи, одредени категории од своите средс-
тва и обврски ги класифицираат по институционални 
сектори и потсектори.  

Институционалните сектори и потсектори од став 1 
на оваа точка се дадени во Водичот за класификација 
според институционални сектори којшто е во прилог 2 
на оваа одлука и е нејзин составен дел. 

 
III. КЛАСИФИКАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА И ОБВР-
СКИТЕ СПОРЕД РОЧНОСТА, ОДНОСНО ДОСТА-

САНОСТА 
 
6. Банките се должни да ги евидентираат недостаса-

ните побарувања и обврски на сметките пропишани во 
Сметковниот план според договорениот датум на до-
стасување. 

7. Банките се должни да ги пренесат достасаните 
ненаплатени побарувања, односно достасаните непла-
тени обврски на сметките за достасани побарувања и 
достасани обврски на датумот на достасување. Доста-
саните ненаплатени побарување над 30 дена од дату-
мот на достасување се пренесуваат на пропишаните 
сметки за достасани побарувања над 30 дена. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
8. Одредбите од оваа одлука се применуваат и на 

филијалите на странските банки, на штедилниците во 
Република Македонија и на Народната банка на Репуб-
лика Македонија. 

9. Со денот на примена на оваа одлука, престанува 
да важи Одлуката за сметковниот план за банките 
(„Службен весник на РМ“ бр. 118/07, 139/08, 163/08, 
31/09, 66/09 и 118/09). 

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе 
се применува од 1 ноември 2011 година. 

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

     Скопје                      на Република Македонија,  
                                            Димитар Богов, с.р. 
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Стр. 88 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 149 



Стр. 150 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 151 



Стр. 152 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 153 



Стр. 154 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 155 



Стр. 156 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 157 



Стр. 158 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 159 



Стр. 160 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 161 



Стр. 162 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 163 



Стр. 164 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 165 



Стр. 166 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 167 



Стр. 168 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 169 



Стр. 170 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 171 



Стр. 172 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 173 



Стр. 174 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 175 



Стр. 176 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 177 



Стр. 178 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 179 



Стр. 180 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 181 



Стр. 182 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 183 



Стр. 184 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 185 



Стр. 186 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 187 



Стр. 188 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 189 



Стр. 190 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 191 



Стр. 192 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 193 



Стр. 194 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 195 



Стр. 196 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 197 



Стр. 198 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 199 



Стр. 200 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 201 



Стр. 202 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 203 



Стр. 204 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
 



15 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 205 



Стр. 206 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2011 
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2019. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), а во 
врска со член 72 став 3 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008 и 57/2010), Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонија, во соработка со Министерството 
за финансии на Република Македонија, донесе  

 
П Р А В И Л А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ТРГУВАЊЕ И 
ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ СО ХАРТИИ 
ОД ВРЕДНОСТ НА ПАЗАРИТЕ ПРЕКУ ШАЛТЕР 

 
I. Основни одредби 

 
Член 1 

Со овие правила се утврдува начинот и постапката 
за тргување и порамнување на трансакциите со хартии 
од вредност на пазарите преку шалтер. 

  
Член 2 

Кратенките употребени во овие правила го имаат 
следново значење: 

 
НБРМ: е Народната банка на Република Македонија. 
МИПС: е Македонскиот интербанкарски платен си-

стем на НБРМ. 
ЦДХВ:  е Централниот депозитар на хартии од 

вредност. 
 
Поимите употребени во овие правила го имаат 

следново значење: 
 

Пазари преку 
шалтер: 
 

се пазарите организирани од страна 
на НБРМ, во соработка со Мини-
стерството за финансии, на кои се 
врши купување и продавање кратко-
рочни хартии од вредност и државни 
обврзници (освен обврзниците изда-
дени за исплатување на депонирани-
те девизни влогови на граѓаните и 
обврзниците за денационализација) 
и реализација на репо-договори. 

  
Дефинитивна 
трансакција: 

е купопродажба на хартии од вред-
ност, без обврска за нивна повторна 
продажба, односно купување. 
 

Репо-трансак-
ција: 

е моментна продажба/купување на 
хартии од вредност со обврска за нив-
но повторно купување/продажба или 
на еквивалентни хартии од вредност. 

  
Чиста цена: е цената договорена помеѓу купува-

чот и продавачот при склучување 
трансакции со купонски хартии од 
вредност, којашто не ја содржи аку-
мулираната камата од почетокот на 
купонскиот период во кој се врши тр-
гувањето до датумот на порамнување 
на трансакцијата. 

Бруто-цена: е цената којашто ги содржи чистата 
цена и акумулираната камата од по-
четокот на купонскиот период во кој 
се врши тргувањето до датумот на 
порамнување на трансакцијата. 
 

Систем на вкрс-
тување: 

е електронски систем на НБРМ за 
вкрстување пораки за пренос на 
сопственост на хартии од вредност. 
  

Посебна сме-
тка за  
порамнување: 

е сметка на учесникот во МИПС ко-
јашто служи за порамнување транс-
акции со хартии од вредност склуче-
ни на пазарите преку шалтер. 
 

Сметка на 
ЦДХВ во 
МИПС: 

е сметка на која ЦДХВ привремено 
префрла парични средства од сме-
тката на банката-купувач/на купува-
чот, заради нивен конечен пренос на 
сметката на банката-продавач/на 
продавачот.  
 

ИСИН (ISIN - 
International 
Securities 
Identification 
Number):  
 

e меѓународен код за идентификаци-
ја што им го доделува ЦДХВ на хар-
тиите од вредност издадени на фи-
нансиските пазари. 
 

Испорака нас-
проти плаќа-
ње (Delivery 
Versus Payment 
- DVP): 
 

е принцип на порамнување што обез-
бедува конечен пренос на сопственост 
на хартиите од вредност со истовре-
мен пренос на парични средства. 
 

Работен ден:  е денот на кој се извршуваат плаќа-
ња преку МИПС.  

 
II. Тргување со хартии од вредност на пазарите  

преку шалтер 
 

Член 3 
Под тргување со хартии од вредност на пазарите 

преку шалтер се подразбира купопродажба на хартии 
од вредност договорена помеѓу купувачот и продава-
чот надвор од Берзата. 

 
Член 4 

Купувач, односно продавач на хартии од вредност на 
пазарите преку шалтер е секое правно и физичко лице. 

 
Член 5 

Тргувањето со хартии од вредност на пазарите пре-
ку шалтер се врши само со регистрирани хартии од 
вредност.  

Во работниот ден пред денот на достасување на но-
миналниот износ на хартиите од вредност не се врши 
тргување со хартиите од вредност на пазарите преку 
шалтер.  

 
Член 6 

На пазарите преку шалтер, купувачот и продавачот 
се договараат за купопродажба на хартии од вредност 
со непосреден контакт, преку телефон, електронска ко-
муникација или преку други медиуми на комуникација.  
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При непосредно договарање, купувачот и продава-
чот склучуваат договор за купопродажба. 

При телефонско договарање, електронска комуни-
кација или други медиуми на комуникација, купувачот 
и продавачот разменуваат потврда, односно склучуваат 
заклучница, којашто има правна сила на договор за ку-
попродажба. 

 
Член 7 

Суштински елементи на трансакцијата за купопро-
дажба на хартии од вредност, коишто задолжително ги 
договараат купувачот и продавачот се:  

- видот на трансакцијата (дефинитивна или репо-
трансакција);  

- ИСИН на хартии од вредност;  
- номиналниот износ; 
- цената; 
- датумот на склучување; 
- датумот и времето на порамнување; 
- сметките на хартии од вредност во ЦДХВ;  
- сметките во банки. 
При склучување дефинитивни трансакции со купон-

ски хартии од вредност, купувачот и продавачот догова-
раат чиста цена и пресметуваат бруто-цена.  

При склучување репо-трансакции, купувачот и про-
давачот се договараат за суштински елементи во сог-
ласност со „Генерален репо-договор“. 

 
Член 8 

Кога купувачот и продавачот за првпат контактира-
ат за купопродажба на хартии од вредност на пазарите 
преку шалтер, разменуваат податоци потребни за меѓу-
себна идентификација (лица за контакт, телефонски 
број, факс, адреса и др.).  

За сите настанати промени од став 1 на овој член, 
купувачот и продавачот меѓусебно се известуваат. 

 
Член 9 

Банките коишто располагаат со информативниот 
систем „Tenfore Banking Package“, котираат куповни и 
продажни цени на државни хартии од вредност секој 
работен ден од 9:00 до 16:00 часот.  

Банките ги поставуваат котираните куповни и про-
дажни цени (за хартии од вредност коишто ги поседу-
ваат) за секоја рочност, минимум за државните хартии 
од вредност од последната емисија.  

Котираните цени се применуваат за трансакции до 
1.000.000,00 денари. Доколку износот на трансакцијата 
е поголем од 1.000.000,00 денари, договорните страни 
се договараат за цената по која ќе се склучи трансакци-
јата.  

Котираните цени на државните хартии од вредност 
се објавуваат на интернет-страницата на НБРМ. 

 
III. Порамнување трансакции со хартии од вредност 

на пазарите преку шалтер 
 

Член 10 
Порамнување трансакции со хартии од вредност на 

пазарите преку шалтер е конечен пренос на сопстве-
ност на хартии од вредност во ЦДХВ при истовремен 
пренос на парични средства во МИПС, по принципот 
„испорака наспроти плаќање“. 

Член 11 
Учесници во порамнувањето на трансакциите со 

хартии од вредност се банките и НБРМ, во улога на 
банка-купувач, односно банка-продавач, коишто доста-
вуваат инструкции за порамнување трансакции со хар-
тии од вредност во свое име и за своја сметка. 

Во случај кога купувачот, односно продавачот не е 
банка, суштинските елементи наведени во член 7 од 
овие правила ги доставува на пропишан образец до 
банката, којашто е должна да го идентификува сопс-
твеникот на сметката на хартии од вредност во ЦДХВ. 
Банката се јавува во улога на банка на купувачот, од-
носно банка на продавачот и доставува инструкции за 
порамнување трансакции со хартии од вредност во 
свое име, а за туѓа сметка. 

Кај репо-трансакции, купувачот од „Генералниот 
репо-договор“ доставува суштински елементи, односно 
инструкции за порамнување, на датумот на купување 
како купувач на хартии од вредност, а на датумот на 
реоткуп како продавач на хартии од вредност. Прода-
вачот од „Генералниот репо-договор“ доставува су-
штински елементи, односно инструкции за порамнува-
ње, на датумот на купување како продавач на хартии 
од вредност, а на датумот на реоткуп како купувач на 
хартии од вредност.   

 
Член 12 

Системи преку кои се извршува порамнувањето на 
трансакциите со хартии од вредност се:  

- МИПС - обезбедува непречен тек на пораките за 
пренос на сопственост на хартии од вредност и овозмо-
жува пренос на парични средства; 

- Систем на вкрстување - обезбедува вкрстување на 
примените пораки преку МИПС за пренос на сопстве-
ност на хартии од вредност; 

- Систем на ЦДХВ - врши пренос на сопственост на 
хартии од вредност при истовремен пренос на парични 
средства. 

 
Член 13 

Порамнувањето на трансакциите со хартии од вред-
ност на пазарите преку шалтер се врши само со реги-
стрирани хартии од вредност. 

Во работниот ден пред денот на достасување на но-
миналниот износ на хартиите од вредност не се врши 
порамнување на трансакциите со хартии од вредност 
на пазарите преку шалтер.  

 
Член 14 

Порамнувањето на трансакциите со хартии од вред-
ност на пазарите преку шалтер може да се врши вед-
наш, но не подоцна од еден работен ден од денот на 
склучувањето на трансакцијата. 

Кај репо-трансакциите, став 1 од овој член се одне-
сува само на порамнувањето на датумот на купување 
во согласност со „Генералниот репо-договор“. 

  
Член 15 

Учесниците ги доставуваат инструкциите за порам-
нување во вид на стандардни електронски потпишани 
пораки за пренос на сопственост, односно за пренос на 
парични средства, во согласност со „Стандардот за 
намена и формат на пораките во Системот на вкр-
стување“ и „Стандардот за намена и формат на по-
раките во МИПС“.  
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Учесниците ги доставуваат пораките од став 1 на 
овој член до МИПС и до Системот на вкрстување на 
денот на порамнувањето во периодот од 08:00 до 17:00 
часот.  

 
Член 16 

За пренос на парични средства во врска со порам-
нување трансакции со хартии од вредност, учесниците 
отвораат посебна сметка за порамнување во МИПС. 

 За пренос на сопственост во врска со порамнување 
трансакции со хартии од вредност, учесниците треба да 
бидат регистрирани во ЦДХВ во согласност со негови-
те правила. 

 
Член 17 

Во периодот од 08:00 до 17:00 часот посебните сме-
тки во МИПС може да ги задолжуваат само ЦДХВ и 
НБРМ.  

Доколку по 17:00 часот има средства на оваа сме-
тка, НБРМ по автоматизам ги враќа на редовната сме-
тка на учесникот во МИПС. 

ЦДХВ и НБРМ вршат задолжување на посебната 
сметка на учесникот, во согласност со Овластувањето 
за автоматско задолжување на сметката дадено од стра-
на на учесникот на Образецот бр. 4 од „Правилата на 
МИПС“. 

 
Испраќање пораки за пренос на парични средства и 

сопственост на хартии од вредност 
 

Член 18 
На денот на порамнувањето, учесниците испраќаат 

правилно пополнети пораки до МИПС и до Системот 
на вкрстување според шематскиот приказ (прилог 1) 
којшто е составен дел на овие правила, како и во сог-
ласност со „Стандардот за намена и формат на пора-
ки во Системот на вкрстување“ и „Стандардот за 
намена и формат на пораките во МИПС“. 

При купувањето хартии од вредност, банката-купу-
вач/на купувачот испраќа порака за пренос на парични 
средства од редовната сметка на посебната сметка за 
порамнување во МИПС, чекор (1) и порака за пренос 
на сопственост на хартии од вредност до Системот на 
вкрстување, чекор (2а). При пренос на сопственост на 
хартии од вредност врз основа на изложеност кај репо-
трансакции, банката-купувач/на купувачот испраќа са-
мо порака за пренос на сопственост на хартии од вред-
ност. 

При продавање хартии од вредност, банката-прода-
вач/на продавачот испраќа порака за пренос на сопс-
твеност на хартии од вредност до Системот на вкрсту-
вање, чекор (2б). 

 
Член 19 

Учесниците можат да ги откажат пораките за пре-
нос на сопственост на хартии од вредност пред да на-
стане нивно вкрстување и испраќање до ЦДХВ. 

Учесниците можат да побараат враќање на парич-
ните средства од посебната сметка на редовната сметка 
за порамнување во МИПС пред да настане вкрстување-
то на пораките за пренос на сопственост на хартии од 
вредност и нивното испраќање до ЦДХВ. 

Вкрстување пораки за пренос на сопственост 
на хартии од вредност 

 
Член 20 

Системот на вкрстување врши контрола на елементи-
те на пораките за пренос на сопственост од чекорите (2а) 
и (2б) и известува за настанатите грешки. 

По извршената контрола, Системот на вкрстување 
ги споредува елементите на пораките за пренос на 
сопственост од чекорите (2а) и (2б) и доколку дојде до 
вкрстување на пораките, испраќа единствена порака за 
пренос на сопственост до ЦДХВ, чекор (3). 

Контролата и споредувањето на елементите на по-
раките за пренос на сопственост од чекорите (2а) и (2б) 
се врши во согласност со „Стандардот за намена и 
формат на пораките во Системот на вкрстување“. 

 
Член 21 

Доколку не дојде до вкрстување на пораките за пре-
нос на сопственост од чекорите (2а) и (2б) до истекот 
на периодот утврден во став 2 на член 15 на овие пра-
вила, пораките за пренос на сопственост се сметаат за 
неважечки. 

Во случај на настанати грешки од став 1 на член 20 
и неважечки пораки од став 1 на овој член, порамнува-
њето на трансакцијата не се извршува и нема последи-
ци за НБРМ.  

 
Порамнување 

 
Член 22 

По приемот на единствената порака за пренос на 
сопственост од Системот на вкрстување, ЦДХВ ја 
утврдува состојбата на сметката на хартиите од вред-
ност на продавачот.  

При порамнување дефинитивни трансакции со ку-
понски хартии од вредност, ЦДХВ врши пресметка на 
акумулираната камата од почетокот на купонскиот 
период во кој се врши тргувањето, до датумот на по-
рамнување на трансакцијата.    

По извршеното утврдување согласно со став 1 од 
овој член, ЦДХВ ја проверува посебната сметка на бан-
ката-купувач/на купувачот во МИПС, на која се префр-
лени парични средства за купување на хартиите од 
вредност. Доколку, на посебната сметка на банката-ку-
пувач/на купувачот во МИПС има доволно парични 
средства за порамнување, ЦДХВ врши пренос на па-
ричните средства од посебната сметка на банката-купу-
вач/на купувачот во МИПС на сметката на ЦДХВ во 
МИПС, чекор (4). 

ЦДХВ ги пренесува паричните средства од сметка-
та на ЦДХВ во МИПС на редовната сметка на банката-
продавач/на продавачот, чекор (5). 

Истовремено, со пренесувањето на паричните 
средства, ЦДХВ врши пренос на сопственост на харти-
ите од вредност од сметката на продавачот на сметката 
на купувачот. 

По исклучок на став 3, 4 и 5 од овој член, ЦДХВ вр-
ши пренос на сопственост на хартии од вредност без 
пренос на парични средства, врз основа на изложеност 
и замена на хартии од вредност кај склучени репо-
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трансакции. Преносот на сопственост на хартии од 
вредност врз основа на изложеност се врши врз основа 
на доставени пораки во согласност со „Стандардот за 
намена и формат на пораките во Системот на вкр-
стување“. Преносот на сопственост врз основа на за-
мена на хартии од вредност се врши со доставување 
инструкции за замена на пропишаниот образец од стра-
на на купувачот и продавачот до ЦДХВ. 

 
Член 23 

Доколку условите за порамнување на трансакцијата 
од став 1 и 3 од член 22 не се исполнети, порамнување-
то не се извршува и нема последици за ЦДХВ. 

 
Член 24 

ЦДХВ ја известува НБРМ за исходот од порамнува-
њето, чекор (6).  

НБРМ го доставува известувањето од ЦДХВ до учес-
ниците преку Системот на вкрстување, без да ги контро-
лира неговата содржина и формат, чекор (7). 

 
Член 25 

Учесниците се должни да извршат проверка на из-
вестувањето и инструкциите за порамнување во рок од 
два часа од приемот на известувањето од член 24 и во 
случај на грешка кај елементите на пораките за пренос 
на сопственост на хартии од вредност, да ја известат 
НБРМ со доставување соодветна документација за кон-
кретната трансакција.  

Врз основа на добиената документација, НБРМ ги 
известува учесниците и ЦДХВ за начинот на исправка 
на настанатата грешка. Исправка на грешка се врши 
истиот работен ден, доколку документацијата за кон-
кретната трансакција е доставена до НБРМ најдоцна до 
15:00 часот, односно следниот работен ден, доколку 
документацијата за конкретната трансакција е доставе-
на до НБРМ по 15:00 часот.  

 
Член 26 

Прекинување на процесот на порамнување трансак-
ции со хартии од вредност на пазарите преку шалтер 
кај НБРМ и ЦДХВ може да настане поради: 

- прекин на електрично напојување; 
- нефункционирање на комуникациската опрема и 

серверите; 
- дејство на виша сила (vis major). 
При настанување на кој било од наведените ризици, 

процесот на порамнување на трансакциите со хартии 
од вредност на пазарите преку шалтер привремено се 
прекинува. За датумот и времето на продолжување на 
процесот на порамнување на трансакциите со хартии 
од вредност на пазарите преку шалтер, НБРМ и/или 
ЦДХВ дополнително ги известуваат банките. 

 
IV. Известување за трансакции со хартии  
од вредност на пазарите преку шалтер 

 
Член 27 

Банките ја известуваат НБРМ за договорените 
трансакции со хартии од вредност на пазарите преку 
шалтер по електронски пат.  

Банките во реално време доставуваат извештаи до 
НБРМ за склучените дефинитивни трансакции со прав-
ни лица, а на крај на денот, за дефинитивните трансак-
ции со физички лица и репо-трансакции. Извештаи за 
склучените репо-трансакции помеѓу банките доставува 
банката-продавач на хартии од вредност. Во случај ко-
га банката не е договорна страна кај дефинитивна или 
репо-трансакција, извештаи за склучените трансакции 
доставува банката на продавачот на хартии од вред-
ност на крајот на денот. 

Банките ги доставуваат извештаите за склучените 
трансакции од став 2 на овој член на пропишани 
обрасци. 

Банките водат електронска евиденција за склуче-
ните трансакции со физички лица на пропишани 
обрасци. 

 
Член 28 

НБРМ изготвува и објавува агрегирани податоци за 
склучените трансакции на пазарите преку шалтер. 

 
V. Завршни одредби 

 
Член 29 

Составен дел на овие правила се обрасците од член 11, 
22 и 27 (прилог 2). 

 
Член 30 

Гувернерот на НБРМ пропишува „Стандард за на-
мена и формат на пораките во Системот на вкрсту-
вање“. 

 
Член 31 

Спроведувањето на овие правила го следи НБРМ.  
НБРМ се консултира и соработува со пазарните 

учесници преку одржување состаноци. 
За воспоставување и развивање добра пазарна пра-

ктика, НБРМ во соработка со пазарните учесници до-
несува Кодекс за добро однесување на пазарите преку 
шалтер. 

 
Член 32 

Со денот на влегувањето во сила на овие правила 
престануваат да важат „Правилата за начин и постап-
ка за тргување и порамнување на трансакции со хар-
тии од вредност на пазари преку шалтер“ („Службен 
весник на РМ“ бр. 70/2006, 14/2007 и 160/2010). 

 
Член 33 

Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Пр.бр.02-15/VI-1/2011           Гувернер и претседавач 
  9 јуни 2011 година       на Советот на Народната банка 

     Скопје                      на Република Македонија,  
                                             Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
2020. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13 и член 38 став (1) точка 2) алинеја 3 од Законот за безбедност на 
храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ  
НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ХРАНА ЗА ИСХРАНА  

НА ЖИВОТНИ, КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИСПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА И КОИ СЕ  
НАМЕНЕТИ ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана 
на луѓе и храна за исхрана на животни, кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија и кои се наменети за 
увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/11), во членот 2 ставот (1) 
се менува и гласи: 

„Пратките од член (1) на ова решение, треба да се пропратени со изјава издадена од надлежниот орган на 
Јапонија, напишана најмалку на македонски и англиски јазик, со која се потврдува дека пратката: 

- е добиена и/или преработена пред 11 март 2011 година, или 
- не потекнува и не е испорачана од префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Миујаги, Јамагата, 

Нигата, Нагано, Јаманаши, Саитама, Токио, Чиба и Канагава, или 
- е испорачана, но не потекнува од префектурите од алинеја два на овој став и не била изложена на радиоа-

ктивност во текот на транзитот низ тие префектури, или  
- во случај да потекнува од префектурите од алинеја два на овој став или нивните крајбрежни води, не со-

држи нивоа на радионуклиди Јод-131, Цезиум-134 и Цезиум-137 над максималнo дозволените количини сог-
ласно европските стандарди утврдени во член 3 од Правилникот за максимално дозволени количини на радио-
нуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и суровини од животинско и растително потекло и пред-
мети за општа употреба.”  

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр. 19-1093/4 
13 јуни 2011 година                                                 Директор, 

   Скопје                                                    Дејан Рунтевски, с.р. 
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