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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1093. 
Врз основа на член 11-а од Законот за податоците 

во електронски облик и електронски потпис („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 34/2001, 6/2002 и 
98/2008), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.03.2013 година, донесе 

 
У  Р  Е  Д  Б  А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И НАЧИН НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА 
ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОН-
СКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ВО РЕ-
ГИСТАРОТ НА ТИПСКИ И ЕДИНЕЧНО ОДОБ-
РЕНИ ВОЗИЛА СИСТЕМИ, СОСТАВНИ ДЕЛОВИ  
И САМОСТОЈНИ ТЕХНИЧКИ ЕДИНИЦИ И ОП-
РЕМА ЗА ВОЗИЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ЕКОНОМИЈА – БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со оваа уредба се пропишува воспоставувањето и 

начинот на користење на информацискиот систем за 
обработка на податоците во електронски облик и еле-
ктронски потпис во Регистарот на типски и единечно 
одобрени возила, системи, составни делови и самостој-
ни технички единици и опрема за возила на Мини-
стерството за економија-Биро за метрологија (во пона-
тамошниот текст: орган за одобрување). 

 
Член 2 

Цел 
 
Информацискиот систем од член 1 од оваа уредба е 

достапен преку интернет и истиот има за цел да овоз-
можи поднесување на барања и издавање податоци од 
Регистарот на типски и единечно одобрени возила во 
електронска форма, како и да се воспостави хармони-
зиран систем за размена на податоци меѓу субјектите 
од областа на пуштање на пазар и почетокот на кори-
стење на возилата согласно прописите од областа на 
возилата. 

 
Член 3 

Дефиниции 
 
Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-

ат следново значење: 
1. „Информациски систем за обработка на подато-

ците во електронски облик и електронски потпис во 
Регистарот на типски и единечно одобрени возила, си-
стеми, составни делови и самостојни технички едини-
ци и опрема“ е систем составен од техничка опрема 
(сервери и други хардверски уреди), бази на податоци 
и софтверска програма како единствен централен си-
стем на поврзување на корисниците (во понатамошни-
от текст: Регистар). 

2. „Корисник" е секое физичко или правно лице кое 
е регистрирано во Регистарот и го користи истиот сог-
ласно прописите од областа на возилата. 

3. „Администратор" е лице вработено во органот за 
одобрување кое е овластено од одговорното лице на 
органот да ја следи и координира оперативноста на Ре-
гистарот. 

4. „Барање" е образец за автоматска обработка кој 
се користи во процесот на издавање одобренија, потвр-
ди и други податоци од Регистарот, а се поднесува сог-
ласно прописите од областа на возилата. 

Член 4 
Воспоставување и примена на Регистарот 

 
(1) Со Регистарот управува органот за одобрување 

согласно прописите од областа на возилата, прописите 
за електронско управување и прописите за податоците 
во електронски облик и електронски потпис. 

(2) Барање  за издавање одобрение, потврди и други 
податоци преку Регистарот  може да поднесе секое 
правно и физичко лице под услови и начин согласно 
прописите од областа на возилата и оваа уредба. 

 
Член 5 

Начин на користење на Регистарот за електронски 
пораки 

 
(1) Регистарот автоматизирано или делумно авто-

матизирано (со можност за уредување од страна на ко-
рисник) генерира електронските пораки по преземање 
на одредено дејствие од страна на корисникот преку 
соодветен модул во Регистарот при што истите се ис-
праќаат до неговата регистрирана адреса за електрон-
ска пошта. 

(2) На секој регистриран корисник му стои на рас-
полагање електронското поштенско сандаче (огласна 
табла) за испраќање или зачувување на испратена/при-
мена електронска пошта. 

(3) Доколку одредена електронска порака не може 
да се достави до регистрираната адреса на електронска-
та пошта на одреден корисник, тогаш доставата на таа 
порака се смета за успешно извршена со нејзино поста-
вување во електронското поштенско сандаче на корис-
никот, кое што Регистарот го врши автоматски. За вре-
ме на прием на една порака во електронското поштен-
ско сандаче на примателот - корисник се смета времето 
кое се појавува како време на успешно испратена пора-
ка во електронското поштенско сандаче на испраќачот 
- корисник. 

(4) Електронски пораки како известувања од орга-
нот за одобрување се објавуваат и на јавниот дел од 
веб локацијата на Регистарот. 

 
Член 6 

Начин на користење на Регистарот од страна  
на органот  за одобрување 

 
(1) Регистарот од страна на органот за одобрување 

во рамките на своите надлежности се користи за прием 
и обработка на барања согласно прописите од областа 
на возилата, и тоа за: 

- одобрување на тип на возило,  
- одобрување на системи, составни делови и само-

стојни технички единици и опрема,  
- единечни одобрувања на возила,  
- идентификација на возила и 
- идентификација и оцена на техничката состојба на 

возилата. 
(2) Во случај кога корисникот барањето го поднесе 

во хартиена форма, органот за одобрување или технич-
ката служба податоците од барањето ги внесува во Ре-
гистарот. 

(3) Одобренија, потврди и други податоци во рам-
ките на постапките наведени во став (1) на овој член 
кои се издаваат преку Регистарот се потпишуваат од 
овластено лице со валиден дигитален сертификат изда-
ден од регистриран издавач согласно прописите за по-
датоците во електронски облик и електронски потпис. 

(4) Освен за издавање на документацијата од став 
(3) на овој член, органот за одобрување го користи Ре-
гистарот и за креирање и испраќање на задолжувања, 
односно фактури за издадените одобренија, потврди и 
други податоци. 
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Член 7 
Начин на користење на Регистарот од страна  

на корисниците 
 
(1) Барањата и прилозите кон истите за издавање на 

одобренија, потврди и други податоци, корисникот мо-
же да ги поднесе во електронска форма преку Региста-
рот. 

(2) Во случајот од став (1) на овој член, барањата се 
потпишуваат од овластено лице со валиден дигитален 
сертификат издаден од овластен издавач согласно про-
писите за податоците во електронски облик и еле-
ктронски потпис. 

(3) Корисникот може документите кои се доставу-
ваат во прилог на барањето да ги поднесе во хартиена 
форма, доколку истите не се достапни во електронска 
форма или кога согласно закон се бара доставување во 
хартиена форма. 

 
Член 8 

Регистрација на корисник 
 
(1) Органот за одобрување ги регистрира корисни-

ците на Регистарот. 
(2) Администраторот ги определува корисничките 

имиња и лозинките на корисниците на Регистарот, како 
и корисничката улога и привилегии на секој корисник. 

(3) Корисникот, корисничкото име и лозинката ги 
користи при најава за пристап, како и за користење и 
преземање дејствија преку Регистарот.  

(4) Корисникот на Регистарот не може да го менува 
корисничкото име, додека промената на лозинката се 
врши согласно прописите од областа на заштита на 
личните податоци. 

 
Член 9 

Доверливост и заштита на податоците 
 
(1) Kорисникот на Регистарот презема  безбедносни 

мерки поради обезбедување соодветно користење на 
Регистарот и оневозможување на неовластено користе-
ње од други лица. 

(2) Секој корисник на Регистарот внесува целосни, 
точни и ажурирани податоци во барањата кои се под-
несени во хартиена или во електронска форма. 

(3) Собирањето, обработката и чувањето на лични-
те податоци во Регистарот се врши согласно прописите 
од областа на заштита на личните податоци.  
 

Член 10 
Начин на одржување и надградување на Регистарот 
(1) Органот за одобрување се грижи за функциони-

рањето, одржувањето и надградувањето на Регистарот. 
(2) Органот за одобрување определува администра-

тори кои обезбедуваат техничка и софтверска поддр-
шка, одржување и развој на Регистарот. 

 
Член 11 

Безбедност на Регистарот 
 
(1) Примарните сервери на кои се инсталирани соф-

тверските програми и базата на податоци во Региста-
рот, се лоцирани, администрирани и хостирани од 
страна на органот за одобрување. 

(2) Физички пристап до просторијата во која се сме-
стени серверите имаат само лица кои се овластени од 
директорот на органот за одобрување. 

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до 
просторијата и податоците зачувани на серверите, то-
гаш тоа лице треба да биде придружувано и надгледу-
вано од овластено лице од ставот (2) на овој член. 

(4) Просторијата во која се инсталирани серверите 
се заштитува од ризиците во опкружувањето, преку 
примена на мерки и контроли со кои се намалува ризи-
кот од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, експ-
лозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијани-
ја, пречки во снабдувањето со електрична енергија и 
електромагнетно зрачење. 

 
Член 12 

Заштита на серверите и софтверската програма 
 
Серверите и софтверската програма се заштитуваат 

преку:  
- поставување на огнени ѕидови (firewall) за зашти-

та на внатрешните сегменти од надворешен пристап, 
кои се конфигурирани на начин што оневозможуваат 
пристап и отворена порта која не е потребна за функ-
ционирање на Регистарот;  

- вграден безбедносен серверски сертификат за за-
штита на електронската комуникација и  

- систем за заштита од штетни софтверски програ-
ми кој редовно се ажурира со најновите дефиниции на 
штетни софтверски програми и кој врши проверка по-
ради откривање и оневозможување за дејствување на 
штетни софтверски програми при секој прием на пода-
тоците во Регистарот. 

 
Член 13 

Резервна копија на податоците 
 
(1) Резервната копија (back up) на податоците скла-

дирани на серверите се чува во просторија надвор од 
објектот во кој се сместени серверите. 

(2) Резервните копии се физички и криптографски 
заштитени поради оневозможување на каква било про-
мена. 

(3) Резервното копирање на податоците се врши се-
кој работен ден, на крајот од работната седмица и секој 
последен работен ден во месецот. 

(4) Поради вршење на резервно копирање од страна 
на органот се обезбедува уред и доволен број медиуми 
за правење резервни копии. 

 
Член 14 

Дејствија во постапката кои се преземаат  
автоматизирано преку Регистарот 

 
Регистарот автоматски: 
- го евидентира корисникот и времето во кое го 

презел дејствието;  
- доделува архивски број за секое поднесено барање 

според кој се идентификува предметот во Регистарот и 
- го потврдува успешниот прием на барањето, доку-

ментот и пораката разменети помеѓу корисникот и ор-
ганот за одобрување, при што се наведува точното вре-
ме на прием и се испраќа автоматски генерирана пора-
ка до регистрираната адреса на електронска пошта на 
барателот - корисник. 

 
Член 15 

Примена на хартиена форма како алтернатива 
 
(1) Во случај на подолготраен технички проблем и 

прекин во функционирањето на Регистарот, поднесува-
њето и размената на податоците и документите се вр-
шат во хартиена форма согласно одредбите на оваа 
уредба и техничките упатствата дадени од страна на 
Органот за одобрување. 
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(2) По повторното воспоставување на функционал-
носта на Регистарот, органот за одобрување поднесе-
ните и разменетите податоци и преземените дејствија 
во хартиена форма ги внесува и обработува во Региста-
рот. 

 
Член 16 

Увид и чување на документација 
 
(1) Корисникот преку Регистарот има пристап до 

поднесените барања и прилозите кон истите, потврдите 
за прием и постапување, до податоците издадени од 
Регистарот како увид во состојбата на предметот, од-
носно фазата на неговото постапување. 

(2) Целокупната документација поднесена, размене-
та или внесена преку Регистарот се чува во електрон-
ска форма и може да биде достапна за увид на овласте-
ни лица заради инспекциски надзор или други дејстви-
ја согласно закон. 

 
Член 17 

Корисничка поддршка 
 
(1) Органот за одобрување обезбедува корисничка 

поддршка на корисниците на Регистарот. 
(2) На веб-локацијата на Регистарот се објавуваат 

техничките упатства за регистрација на корисник и на-
чин на користење на модулите во Регистарот. 

 
Член 18 

Завршна одредба 
 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
Бр. 41-1853/1 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1094. 
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Се дава согласност Зоран Ристоски да се именува за 

Почесен конзул на Република Гвинеја во Република 
Македонија, со седиште во Скопје. 

 
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. 12/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

1095. 
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Република Гвинеја отвора Почесен конзулат во Ре-

публика Македонија, со седиште во Скопје. 

 

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. 13/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1096. 

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, 107/08 и 26/13), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКАТА 

ФЕДЕРАЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МУРМАНСК 

 

Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Руската Федерација, со седиште во Мурманск. 

 

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. 16/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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1097. 

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. 46/2006, 107/08 и 26/13), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 го-

дина донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ  

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ, СО СЕДИШТЕ  

ВО БОГАРТ 

 

Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Соединетите Американски Држави, со седиште во Бо-

гарт. 

 

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. 18/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1098. 

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. 46/2006, 107/08 и 26/13), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 го-

дина донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКАТА ФЕ-

ДЕРАЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО РОСТОВ НА ДОН 

 

Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Руската Федерација, со седиште во Ростов на Дон. 

 

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. 21/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1099. 

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи ("Службен весник на Република Македо-

нија“бр. 46/2006, 107/08 и 26/13), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 го-

дина донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА   

МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА 

 

Член 1 

Република Австрија отвора Почесен конзулат во 

Република Македонија, со седиште во Битола. 

 

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. 28/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1100. 

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-

решни работи на Република Македонија ("Службен 

весник на Република Македонија“ бр. бр. 46/2006, 

107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 19.3.2013 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 

ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО БИТОЛА 

 

Член 1 

Се дава согласност Валентина Илиева да се имену-

ва за Почесен конзул на Република Австрија во Репуб-

лика Македонија, со седиште во Битола. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 29/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1101. 
Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" , бр.52/91), и член 52 став 1 од Зако-
нот за надворешни работи ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија“бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19.3.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА, СО СЕДИШТЕ 
ВО МЕЛБУРН 

 
1. За Генерален конзул и шеф на Генералниот кон-

зулат на Република Македонија во Австралија, со се-
диште во Мелбурн се именува Бети Коруновска. 

2. Оваа одлука влегува во сила по добиената егзек-
ватура и завршените подготовки, а ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 46/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1102. 
Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" , бр.52/91), и член 52 став 1 од Зако-
нот за надворешни работи ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија“бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19.3.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ 
НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА КОНЗУЛАРНИ, ЕКО-
НОМСКИ И ТРГОВСКИ ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА, СО 
СЕДИШТЕ ВО СОЛУН 

 
1. За Генерален конзул и шеф на Канцеларијата за 

конзуларни, економски и трговски врски на Република 
Македонија во Република Грција, со седиште во Солун 
се именува Маја Апостолова Балабурски. 

2. Оваа одлука влегува во сила по добиената егзек-
ватура и завршените подготовки, а ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 47/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

1103. 
Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" , бр.52/91), и член 52 став 1 од Зако-
нот за надворешни работи ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија“бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 

19.3.2013 година донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ 

НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА  

ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МИНХЕН 
 
1. За Генерален конзул и шеф на Генералниот кон-

зулат на Република Македонија во Сојузна Република 
Германија, со седиште во Минхен се именува Сашо 

Марковски. 
2. Оваа одлука влегува во сила по добиената егзек-

ватура и завршените подготовки, а ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 48/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

1104. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-

жана на 26.3.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-

СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-

СИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за култура, бр.07-638/3 од 18.2.2013 
година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-1557/1 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1105. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-

жана на 26.3.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИ-
ВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за животна средина и просторно пла-
нирање, бр.07-642/2 од 18.2.2013 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-1557/2 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1106. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 26.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за внатрешни работи, бр.07-641/2 од 
18.2.2013 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-1557/3 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1107. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 26.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за образование и наука, бр.07-640/2 
од 18.2.2013 година.  

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

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

 
Бр. 41-1557/4 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1108. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 26.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за труд и социјална политика, бр.07-
639/2 од 18.2.2013 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-1557/5 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1109. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 26.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, бр.07-639/3 од 18.2.2013 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-1557/6 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1110. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 26.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИ-
ВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за животна средина и просторно пла-
нирање, бр.07-640/1 од 18.2.2013 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-1557/7 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1111. 
Врз основа на член 42 став 4 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.3.2013 
година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 
УДЕЛ ОД СОДРУЖНИКОТ ПРЕТРИЈАТИЕ ЗА 
ГРАДБИ ОДИСЕЈ НАВАРА – И.К.У.Н. АД РИМ 
ИТАЛИЈА НА C.I POWER S.R.L ВО КОНЦЕСИО-
НЕРОТ ДПГП ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР  

ГЕНЕРАТИОН ДОО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Се дава согласност на Концесионерот ДПГП Итали-

ан Мацедониан Повер Генератион ДОО Скопје како 
носител на правото на концесија на вода за изградба на 
мали хидроелектрични централи за производство на 
електрична енергија добиена по основ на Договор за 
концесија за вода за изградба на малата хидроеле-
ктрична централа со референтен број 373 Ештеричка 
река, бр. 12-887/1 од 28.01.2011 година, Договор за 
концесија за вода за изградба на малата хидроеле-
ктрична централа со референтен број  351 Зрновска ре-
ка, бр. 12-888/1 од 28.01.2011 година, Договор за кон-
цесија за вода за изградба на малата хидроелектрична 
централа со референтен број 353 Зрновска река бр. 12-
889/1 од 28.01.2011 година и Договор за концесија за 
вода за изградба на малата хидроелектрична централа 
со референтен број 158 Кадина, бр. 12-890/1 од 28.01. 
2011 година, за пренос на 89% од уделот на содружни-
кот Претријатие за градби Одисеј Навара –И.К.У.Н.  
АД  Рим Италија на  C.I. Power S.r.l. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр.41-1707/1 Заменик на претседателoт 
26 март 2013 година на Владата на Република 

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

_________ 

1112. 
Врз основа на членот 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи ( “Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 46/2006, 107/2008 и 26/2013), Владата  на 
Република Македонија на седница одржана на  
26.03.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПРОГРАМСКА КАНЦЕЛАРИ-
ЈА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Република Македонија отвора  Програмска канце-

ларија на Советот на Европа во Република Македонија, 
со седиште во Скопје. 

 
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. 41-1818/1 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1113. 
Врз основа на член 5 став (8) од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник иа Република Маке-
донија“, бр. 48/2010, 23/2011, 80/2012 и 155/2012), Вла-
дата на Република Македонија, во својство на Собра-
ние на Друштвото, на седницата одржана на 26.3.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНИ-
ТЕ ПРОГРАМИ НА МЖ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ,  

ЗА ПЕРИОД ОД 2013 ГОДИНА ДО 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на инвестицио-

ните програми на Акционерското друштво за тран-
спорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје 
содржани во Бизнис планот на МЖ Транспорт АД - 
Скопје за 2013 година, усвоени од Управниот одбор, со 
Одлука бр.349/1-1 од 8.3.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-1876/1 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1114. 
Врз основа на член 5 став (8) од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 48/2010, 23/2011, 80/2012 и 155/2012), Вла-
дата на Република Македонија, во својство на Собра-
ние на Друштвото, на седницата одржана на 26.3.2013 
година, донесе 
 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКАТА 
ПРОГРАМА НА МЖ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ 

ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Финансиската 

програма на Акционерското друштво за транспорт Ма-
кедонски железници Транспорт АД – Скопје, содржана 
во Бизнис планот на МЖ Транспорт АД - Скопје за 
2013 година, усвоена од Управниот одбор на Друштво-
то, со Одлука бр. 163/1-4 од 31.1.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-1876/2 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1115. 
Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за 

катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 40/2008, 158/2010, 51/2011 и 
74/2012) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,  51/2011 и 15/2013) 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 26.03.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на геодетски елаборат за 
етажен премер за извршување на премер на службени 
простории на шести кат во Зградата на Македонска ра-
дио телевизија на Булевар Гоце Делчев бр.18 во Скоп-
је, што ги користи Државното правобранителство на 
Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-1903/1 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1116. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.3.2013 година, донесе 

 
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 и тоа: 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочи-
вир, место викано в.м. ВРВ, Скочивир, на КП 487 за 
КО Скочивир, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, внатреш-
на површина во 36м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочи-
вир, место викано в.м. ВРВ, Скочивир, на КП 487 за 
КО Скочивир, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 1м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочи-
вир, место викано в.м. ВРВ, Скочивир, на КП 486 за 
КО Скочивир, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, внатреш-
на површина во 61м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочи-
вир, место викано в.м. ВРВ, Скочивир, на КП 486 за 
КО Скочивир, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 1м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочи-
вир, место викано в.м. ВРВ, Скочивир, на КП 486 за 
КО Скочивир, број на зграда 2, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна 
површина во 25м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочи-
вир, место викано в.м. ВРВ, Скочивир, на КП 486 за 
КО Скочивир, број на зграда 3, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна 
површина во 8м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување 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.41-1907/1 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1117. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.3.2013 година, донесе 

 
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 и тоа: 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Драгош, 
место викано в.м. ПОЛЕГО, Драгош, на КП 1797 за КО 
Драгош, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, внатреш-
на површина во 79м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Драгош, 
место викано в.м. ПОЛЕГО, Драгош, на КП 1797 за КО 
Драгош, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 3м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Драгош, 
место викано в.м. ПОЛЕГО, Драгош, на КП 1797 за КО 
Драгош, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект А0, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-
на во 24м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување 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.41-1907/2 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1118. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.3.2013 година, донесе 

 
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 и тоа: 
на недвижна ствар објект која се наоѓа во Драгош, 

место викано в.м. Широки Падини, на КП 1129/7 за КО 
Драгош, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, внатреш-
на површина во 66м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Драгош, 
место викано в.м. Широки Падини, на КП 1129/7 за КО 
Драгош, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 4м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Драгош, 
место викано в.м. Широки Падини, на КП 1129/7 за КО 
Драгош, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект А0, влез 2, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, внатреш-
на површина во 11м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Драгош, 
место викано в.м. Широки Падини, на КП 1129/7 за КО 
Драгош, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект А0, влез 3, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-
на во 32м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување 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. 41-1907/3 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1119. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.3.2013 година, донесе 

 
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 и тоа: 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Хума, ме-
сто викано СЕЛО, на КП 1315 за КО Хума, број на згра-
да 1, намена на зграда и друг објект А0, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда СТ, внатрешна површина во 91м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Хума, ме-
сто викано СЕЛО, на КП 1315 за КО Хума, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект А0, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда СТ, внатрешна површина во 
37м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Хума, ме-
сто викано СЕЛО, на КП 1315 за КО Хума, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект А0, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
3м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Хума, ме-
сто викано СЕЛО, на КП 1315 за КО Хума, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект А0, влез 2, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда СТ, внатрешна површина во 
24м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Хума, ме-
сто викано СЕЛО, на КП 1315 за КО Хума, број на 
зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 16м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Хума, ме-
сто викано СЕЛО, на КП 1315 за КО Хума, број на 
зграда 4, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 1м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Хума, ме-
сто викано СЕЛО, на КП 1319 за КО Хума, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 44м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Хума, ме-
сто викано СЕЛО, на КП 1319 за КО Хума, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 12м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување 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. 41-1907/4 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1120. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
26.3.2013 година, донесе 

 
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 и тоа: 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Моин, ме-
сто викано Чучулијан, на КП 571/2 за КО Моин, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект А0, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда СТ, внатрешна површина во 
35м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Моин, ме-
сто викано во Моин, место викано Чучулијан, на КП 
571/2 за КО Моин, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 2м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Моин, ме-
сто викано во Моин, место викано Чучулијан, на КП 
571/2 за КО Моин, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект А0, влез 2, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, 
внатрешна површина во 83м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Моин, ме-
сто викано во Моин, место викано Чучулијан, на КП 
571/2 за КО Моин, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект А0, влез 2, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 4м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Моин, ме-
сто викано во Моин, место викано Чучулијан, на КП 
573 за КО Моин, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 20м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување 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. 41-1907/5 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1121. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
26.3.2013 година, донесе 

 
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 и тоа: 

на недвижна ствар објект која кои се наоѓаат во Ла-
зарополе, место викано Коритник, на КП 272 за КО Ла-
зарополе, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, внатреш-
на површина во 37м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лазаропо-
ле, место викано Коритник, на КП 272 за КО Лазаропо-
ле, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А0, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 1м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лазаропо-
ле, место викано Коритник, на КП 272 за КО Лазаропо-
ле, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А0, 
влез 2, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна повр-
шина во 43м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лазаропо-
ле, место викано Коритник, на КП 272 за КО Лазаропо-
ле, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А0, 
влез 2, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 1м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лазаропо-
ле, место викано Коритник, на КП 272 за КО Лазаропо-
ле, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А0, 
влез 3, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-
на во 2м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лазаропо-
ле, место викано Коритник, на КП 272 за КО Лазаропо-
ле, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-
на во 22м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување 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. 41-1907/6 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1122. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.3.2013 година, донесе 

 
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 и тоа: 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Коњари, 
место викано Громочила, на КП 1100 за КО Коњари, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А0, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна пов-
ршина во 148м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Коњари, 
место викано Громочила, на КП 1100 за КО Коњари, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А0, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна пов-
ршина во 3м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Коњари, 
место викано Громочила, на КП 1100 за КО Коњари, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А0, 
влез 2, кат подрум, број на посебен дел од зграда 1, на-
мена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 
во 55м2,  

во корист на Република Република Македонија во Јав-
ната книга за запишување 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. 41-1907/7 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1123. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.3.2013 година, донесе 

 
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 и тоа: 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Рожден, 
место викано Мајденски рудник, на КП 2455 за КО 
Рожден, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, внатреш-
на површина во 119м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Рожден, 
место викано Мајденски рудник, на КП 2455 за КО 
Рожден, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект А0, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внат-
решна површина во 4м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Рожден, 
место викано Мајденски рудник, на КП 2455 за КО 
Рожден, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект А0, влез 1, кат подрум, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна 
површина во 37м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Рожден, 
место викано Мајденски рудник, на КП 2455 за КО 
Рожден, број на зграда 2, намена на зграда и друг об-
јект Г4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна 
површина во 60м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Рожден, 
место викано Мајденски рудник, на КП 2455 за КО 
Рожден, број на зграда 3, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна 
површина во 5м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Рожден, 
место викано Мајденски рудник, на КП 2455 за КО 
Рожден, број на зграда 4, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна 
површина во 4м2, 

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Рожден, 
место викано Мајденски рудник, на КП 2455 за КО 
Рожден, број на зграда 5, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна 
површина во 5м2,  

во корист на Република Република Македонија во Јав-
ната книга за запишување 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. 41-1907/8 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1124. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.3.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект кoја се наоѓа во Крива Паланка, улица „8 
Октомври", на КП 2321/2 за КО Крива Паланка, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект Г4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 49м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување 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. 41-1907/9 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1125. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.3.2013 година, донесе 

 
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 и тоа: 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Огут, ме-
сто викано Полјанска маала, на КП 3405 за КО Огут, 
број на зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, брoј на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна повр-
шина во ЗОм2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Огут, ме-
сто викано Полјанска маала, на КП 3405 за КО Огут, 
број на зграда 4, намена на зграда и друг објект А0, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-
на во 21 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Огут, ме-

сто викано Полјанска маала, на КП 3405 за КО Огут, 

број на зграда 5, намена на зграда и друг објект ПО, 

влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 

намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-

на во 14м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Огут, ме-

сто викано Полјанска маала, на КП 3405 за КО Огут, 

број на зграда 6, намена на зграда и друг објекг ПО, 

влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 

намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-

на во 1 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-

га за запишување на правата на недвижностите. 

 

Член2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 41-1907/10 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1126. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

26.3.2013 година, донесе 

 

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 и тоа: 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-

њарево вон град, место викано ДЕБЕЛИ ДАБ, на КП 

2483 за КО Ново Коњарево вон град, број на зграда 1, 

намена на зграда и друг објект А0, влез 1, кат приземје, 

број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 

од зграда СТ, внатрешна површина во 163м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-

њарево вон град, место викано ДЕБЕЛИ ДАБ, на КП 

2483 за КО Ново Коњарево вон град, број на зграда 1, 

намена на зграда и друг објект А0, влез 1, кат приземје, 

број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 

од зграда ПП, внатрешна површина во 2м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-

њарево вон град, место викано ДЕБЕЛИ ДАБ, на КП 

2483 за КО Ново Коњарево вон град, број на зграда 1, 

намена на зграда и друг објект А0, влез 2, кат ПО-1, 

број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 

од зграда П, внатрешна површина во 21м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-
њарево вон град, место викано ДЕБЕЛИ ДАБ, на КП 
2483 за КО Ново Коњарево вон град, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект А0, влез 3, кат ПО-1, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда П, внатрешна површина во 26м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-
њарево вон град, место викано ДЕБЕЛИ ЛАБ, на КП 
2482 за КО Ново Коњарево вон град, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат призем-
је, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда П, внатрешна површина во 10м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-
њарево вон град, место викано ДЕБЕЛИ ЛАБ, на КП 
2482 за КО Ново Коњарево вон град, број на зграда 2, 
намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат призем-
је, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда П, внатрешна површина во 8м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-
њарево вон град, место викано ДЕБЕЛИ ЛАБ, на КП 
2482 за КО Ново Коњарево вон град, број на зграда 3, 
намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат призем-
је, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда П, внатрешна површина во 2м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-
њарево вон град, место викано ДЕБЕЛИ ЛАБ, на КП 
2482 за КО Ново Коњарево вон град, број на зграда 4, 
намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат призем-
је, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда П, внатрешна површина во 2м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-
њарево вон град, место викано ДЕБЕЛИ ЛАБ, на КП 
2482 за КО Ново Коњарево вон град, број на зграда 5, 
намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат призем-
је, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда П, внатрешна површина во 1м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-
њарево вон град, место викано ДЕБЕЛИ ДАБ, на КП 
2564 за КО Ново Коњарево вон град, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат призем-
је, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда П, внатрешна површина во 55м2, 

во корист на Република Република Македонија во Јав-
ната книга за запишување 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.41-1907/11 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1127. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.3.2013 година, донесе 

 
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 и тоа: 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Старо Ко-
њарево вон град, место викано Село, на КП 1 за КО 
Старо Коњарево вон град, број на зграда 1, намена на 
зграда и друг објект А0, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да СТ, внатрешна површина во 65м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Старо Ко-
њарево вон град, место викано Село, на КП 1 за КО 
Старо Коњарево вон град, број на зграда 1, намена на 
зграда и друг објект А0, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 4м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Старо Ко-
њарево вон град, место викано Село, на КП 1 за КО 
Старо Коњарево вон град, број на зграда 2, намена на 
зграда и друг објект А0, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да СТ, внатрешна површина во 29м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Старо Ко-
њарево вон град, место викано Село, на КП 1 за КО 
Старо Коњарево вон град, број на зграда 3 намена на 
зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да П, внатрешна површина во 9м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Старо Ко-
њарево вон град, место викано Село, на КП 1 за КО 
Старо Коњарево вон град, број на зграда 4 намена на 
зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да П, внатрешна површина во 9м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Старо Ко-
њарево вон град, место викано Село, на КП 1 за КО 
Старо Коњарево вон град, број на зграда 5 намена на 
зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да П, внатрешна површина во 1м2, 

во корист на Република Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-1907/12 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1128. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.3.2013 година, донесе 

 
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 и тоа: 
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недвижна ствар објект која се наоѓа во Стиник, ме-
сто викано Кирова нива, на КП 229 за КО Стиник, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект А0, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда СТ, внатрешна површина во 
146м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Стиник, 
место викано Кирова нива, на КП 229 за КО Стиник, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А0, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 3м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Стиник, 
место викано Кирова нива, на КП 229 за КО Стиник, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А0, 
влез 2, кат подрум-1, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-
на во 35м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Стиник, 
место викано Кирова нива, на КП 229 за КО Стиник, 
број на зграда 2, намена на зграда и друг објект А0, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна повр-
шина во 133м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Стиник, 
место викано Кирова нива, на КП 229 за КО Стиник, 
број на зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-
на во 11м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Стиник, 
место викано Кирова нива, на КП 229 за КО Стиник, 
број на зграда 4, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-
на во 4м2, 

 на недвижна ствар објект која се наоѓа во Стиник, 
место викано Кирова нива, на КП 229 за КО Стиник, 
број на зграда 5, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-
на во 1м2, 

во корист на Република Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-1907/13 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1129. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), а во врска со член 2 од Уредбата за методоло-
гија за распределба на средствата остварени како при-
ход од надоместокот за производство на енергија од 
фосилни горива („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 12/2008 и 22/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.3.2013 годи-
на, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ 

ПО ОСНОВ НА НАДОМЕСТОК  ЗА ПРОИЗВОДС-

ТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА КА-

КО НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ НА ОПШТИНИТЕ ЗА 

2013 ГОДИНА 

 

Член1 

Со оваа одлука се распределуваат средства остваре-

ни по основ на надоместок за производство на енергија 

од фосилни горива како наменски дотации на општи-

ните, во износ од 30.318.931,00 денари. 

 

Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распределу-

ваат согласно критериумите утврдени во членовите 4, 

5, 6 и 7  од Уредбата за методологија за распределба на 

средствата остварени како приход од надоместокот за 

производство на енергија од фосилни горива („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 12/2008 и  

22/2011) на следните општини:  

 

Општина Износ во денари 

Новаци 7.176.288,00 денари 

Битола 15.947.308,00 денари 

Могила 3.455.250,00 денари 

Осломеј 1.097.707,00 денари 

Зајас 232.847,00 денари 

Кичево 1.962.568,00 денари 

Вранештица 33.264,00 денари 

Гази Баба 107.562,00 денари 

Аеродром 28.959,00 денари 

Центар 53.781,00 денари 

Кисела Вода 16.548,00 денари 

Чаир 206.849,00 денари 

 

Член 3 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 

од Буџетот на Република Македонија за 2013 година,  

како одобрен план во Раздел 12101 – Министерство за 

животна средина и просторно планирање, Програма 2– 

Заштита за животната средина, Потпрограма 21 – Инве-

стиции во животната средина, категорија 48 - Капитални 

расходи, ставка 488 – Капитални дотации до ЕЛС. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-1960/1 Заменик на претседателот 

26 март 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1131. 
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, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
19.3.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО МУРМАНСК 
 
1. Се именува Јуриј Владимирович Белодед за По-

чесен конзул на Република Македонија во Руската Фе-
дерација, со седиште во Мурманск. 

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

 
Бр. 17/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1132. 
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. 46/2006, 107/08 и 26/13), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19.3.2013 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ  

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ, СО СЕДИШТЕ  
ВО БОГАРТ 

 
1. Се именува Стивен Вејн Вригли за Почесен кон-

зул на Република Македонија во Соединетите Амери-
кански Држави, со седиште во Богарт. 

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

 
Бр. 19/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1133. 
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. 46/2006, 107/08 и 26/13), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19.3.2013 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКАТА ФЕДЕ-
РАЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО РОСТОВ НА ДОН 

 
1. Се именува Игор Викторович Горин за Почесен 

конзул на Република Македонија во Руската Федераци-
ја, со седиште во Ростов на Дон. 

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

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-

ка Македонија". 

 

Бр. 20/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1134. 

Врз основа на член 19, став, 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 

97/10 и 6/12) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот 

на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП 

Службен весник на РМ, на седницата одржана на 

28.09.2012 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за Регистарот на прописи на Република Ма-

кедонија за 2013 година, во издание на Јавното прет-

пријатие Службен весник на Република Македонија 

ц.о. Скопје. 

 

Член 2 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 

прописи на Република Македонија за 2013 година за 

домашни правни и физички лица се утврдува на 

4.000,00 денари, со можност за плаќање на рати. 

 

Член 3 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 

прописи на Република Македонија за 2013 година за 

правни и физички лица со седиште или живеалиште во 

странство се утврдува на 100,00 ЕUR. 

 

Член 4 

Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност 

од Владата на Република Македонија, со примена од 

1.1.2013 година. 

 

                                                 Управен одбор 

                                             Претседател, 

Лазо Трпков, с.р. 
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1135. 

Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 

97/10 и 6/12) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот 

на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП 

Службен весник на РМ, на седницата одржана на 

30.10.2012 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖ-

БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  

ЗА 2013 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за 2013 година на службеното гласило 

„Службен весник на Република Македонија“. 

 

Член 2 

Цената на годишната претплата на службеното гла-

сило „Службен весник на Република Македонија“ за 

2013 година, за домашни правни и физички лица се ут-

врдува на 10.100,00 денари, со можност за плаќање на 

рати. 

 

Член 3 

Цената на годишната претплата на службеното гла-

сило „Службен весник на Република Македонија“ за 

2013 година, за правни и физички лица со седиште или 

живеалиште во странство се утврдува на 325,00 EUR. 

 

Член 4 

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои  во 

тековната  година ќе го зголемат, односно намалат бро-

јот на примероци на службеното гласило „Службен 

весник на Република Македонија“ или да се претплатат 

во текот на тековната година за пократок период од 12 

месеци, цената се утврдува во износ од 1.000,00 денари 

на месечно ниво. 

 

Член 5 

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност 

од Владата на Република Македонија, со примена од 

1.1.2013 година. 

 

                                                Управен одбор 

                                              Претседател, 

Лазо Трпков, с.р. 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1136. 

Врз основа на член 21 и член 47 став 1 точка 6 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10 и 123/12), Советот на Народната банка на Ре-

публика Македонија, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  

РАСПОЛОЖЛИВИТЕ ДЕПОЗИТИ 

 

1. Во Одлуката за расположливите депозити 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/12 

и 18/13), во точката 4, ставот 1 се брише.  

Ставот 2 се менува и гласи: 

„Гувернерот ги утврдува каматните стапки на депо-

зитите и тие, заедно со останатите услови, се објавува-

ат на интернет-страницата на Народната банка“. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

О бр. 02-15/III-1/2013 Гувернер и претседавач 

28 март 2013 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

___________ 

1137. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), 

член 68 став 1 точка 1 и член 69 став 2 од Законот за 

банките („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната 

банка на Република Македонија, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за 

управување со кредитниот ризик којашто ги вклучува 

класификацијата, начинот на утврдување и висината на 

исправката на вредноста и на посебната резерва, опфа-

тот и елементите на управувањето со кредитниот ризик 

и супервизорските стандарди за достасаните за напла-

та, а ненаплатени побарувања.  

2. Одделни изрази употребени во оваа одлука го 

имаат следново значење: 

2.1. Кредитен ризик претставува ризик од загуба за 

банката, поради неможноста нејзиниот клиент да ги на-

мирува своите обврски кон неа, во договорениот износ 

и/или во договорените рокови. 

2.2. Изложеноста на кредитен ризик (кредитната из-

ложеност) ги опфаќа: 

- билансните позиции врз основа на следниве поба-

рувања: кредити и депозити; финансиски лизинг; извр-

шени плаќања врз основа на дадени гаранции, акреди-
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тиви, авали и други вонбилансни позиции; камати; 

провизии и надомести; побарувања од Република Ма-

кедонија и Народната банка на Република Македонија 

(во понатамошниот текст: Народната банка); откупени 

побарувања (факторинг и форфетинг); вложувања во 

хартии од вредност и други финансиски инструменти 

коишто се чуваат до достасување; вложувања во хар-

тии од вредност и други финансиски инструменти рас-

положливи за продажба и други билансни побарувања 

коишто ја изложуваат банката на кредитен ризик;  

- вонбилансните позиции врз основа на: неискори-

стени неотповикливи рамковни кредити; неискористе-

ни неотповикливи кредити врз основа на дозволени 

пречекорувања, кредитни картички и друг вид потен-

цијална кредитна изложеност; неизвршени преземени 

неотповикливи обврски за откуп на побарувања (фа-

кторинг и форфетинг); издадени непокриени гаранции; 

отворени непокриени акредитиви; дадени авали; даде-

ни акцепти; издадени непокриени чинидбени гаранции 

и други вонбилансни позиции коишто претставуваат 

потенцијална обврска за банката. 

Следниве позиции не се дел од кредитната изложе-

ност: 

- паричните средства, средствата на сметките на бан-

ката кај Народната банка, нематеријалните средства, 

земјиштето, недвижностите и опремата, природните бо-

гатства, средствата преземени врз основа на ненаплате-

ни побарувања, средствата за работа и залихите; 

- ставките коишто ја изложуваат банката на пазарен 

и/или друг вид ризик, различен од кредитниот ризик: 

вложувања во хартии од вредност и други финансиски 

инструменти чувани за тргување; вложувања во хартии 

од вредност и други финансиски инструменти коишто 

се мерат по објективна вредност преку билансот на ус-

пех; вложувања во подружници, придружени друштва 

и заедничко дејствување и кредити и побарувања кои-

што се мерат по објективна вредност преку билансот 

на успех.  

2.3. Клиент претставува лице кон кое е воспоставе-

на кредитна изложеност. 

2.4. Нефункционално побарување претставува кре-

дитна изложеност којашто е класифицирана во катего-

риите на ризик „Г“ или „Д“, како и кредитна изложе-

ност од ставот 2, односно ставот 3 од оваа потточка. 

Како нефункционално побарување се смета и пое-

динечен договор за кредитната изложеност класифици-

ран во категоријата на ризик „В“ којшто по која било 

основа (главница, камата, други некаматни приходи) не 

е наплатен подолго од 90 дена сметано од денот на до-

стасувањето, при што ненаплатениот износ којшто е 

достасан подолго од 90 дена е поголем од: 

- 1.000 денари, за изложености кон физички лица; 

- 3.000 денари, за изложености кон мали друштва; 

- 10.000 денари, за изложености кон останати прав-

ни лица. 

По исклучок на ставот 2 од оваа потточка, банката 

може како нефункционално побарување да го смета се-

кој договор за кредитна изложеност класифициран во 

категоријата на ризик „В“ којшто по која било основа 

не е наплатен подолго од 90 дена сметано од денот на 

достасувањето, но банката е должна да ја користи оваа 

можност за сите изложености, без разлика на ненапла-

тениот износ, видот на изложеноста и на клиентот и 

тоа да го уреди со своите интерни акти. 

Изложеноста класифицирана во категориите на ри-

зик „Г“ или „Д“ може да се исклучи од категоријата на 

нефункционални побарувања, само доколку се испол-

нети условите за нејзина прекласификација во подобра 

категорија на ризик и доколку банката го наплати це-

лиот износ којшто е достасан подолго од 31 ден. 

Изложеноста класифицирана во категоријата на ри-

зик „В“ може да се исклучи од категоријата на нефунк-

ционални побарувања, само доколку банката го напла-

ти целиот износ којшто е достасан подолго од 31 ден.  

2.5. Портфолиото на кредити вклучува изложености 

коишто: 

- можат да бидат дел од портфолио на мали креди-

ти, согласно со Одлуката за методологијата за утврду-

вање на адекватноста на капиталот, или 

- ги исполнуваат критериумите од Одлуката за ме-

тодологијата за утврдување на адекватноста на капита-

лот за побарувања покриени со станбен објект. 

Во портфолиото на кредити не можат да се вклучат 

нефункционални побарувања. 

2.6. Стапка на очекувана загуба (англ. expected loss) 

за одредено портфолио на кредити претставува произ-

вод на веројатноста за ненаплата и стапката на загуба 

заради ненаплата на изложеностите од портфолиото на 

кредити. 

Веројатност за ненаплата (англ. probability of 

default) на изложености од портфолиото на кредити ја 

претставува веројатноста дека изложености од портфо-

лиото на кредити ќе добијат нефункционален статус во 

период од дванаесет месеци и се утврдува како повеќе-

годишен просек на годишни стапки на ненаплата. Го-

дишните стапки на ненаплата се добиваат како однос 

помеѓу бројот на изложености коишто во периодот од 

дванаесет месеци добиле нефункционален статус и 

бројот на сите изложености во тоа портфолио на поче-

токот на тој период.  

Стапката на загуба заради ненаплата (англ. loss 

given default) ја претставува просечната загуба којашто 

ја остварила банката за нефункционални и отпишани 

побарувања со слични карактеристики како портфоли-

ото на кое се однесува стапката на загуба заради ненап-

лата, во период од најмногу три години. Како загуба се 

смета ненаплатениот дел од нефункционалните поба-

рувања и од отпишаните побарувања.  

2.7. Станбен објект е семејна куќа или стан, како и 

градежното земјиште наменето за градба на семејни 

куќи или станови за кое е обезбедена соодветна дозво-

ла за градба. Гаражата или местото за паркирање, по-

друмот, балконот, терасата, лоѓијата или дворното ме-

сто се сметаат за станбен објект доколку над нив е вос-

поставен залог, заедно со семејната куќа или станот. 

2.8. Деловен простор е секој објект наменет за вр-

шење одредена деловна или комерцијална активност, 

со исклучок на фабриките и другите слични производс-

твени капацитети и земјоделското земјиште. Градежно-

то земјиште се смета за деловен простор, доколку е на-

менето за градба на деловен простор и е обезбедена со-

одветна дозвола за градба. Гаражата или местото за 
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паркирање или дворното место се сметаат за деловен 

простор, доколку над нив е воспоставен залог, заедно 

со деловниот простор. Опремата во деловниот простор 

се смета за деловен простор, доколку над неа е воспо-

ставен залог, заедно со деловниот простор, со исклучок 

на канцелариската опрема, компјутерите, мебелот и 

другата слична опрема. 

2.9. Рок на достасување е последниот ден на кој 

клиентот бил должен да плати одреден износ на пари, 

согласно со договорот склучен со банката. По истекот 

на овој рок, побарувањето или делот од побарувањето 

се смета за достасано. 

2.10. Рефинансирањето претставува: 

- консолидација на повеќе побарувања на банката 

во едно побарување којашто не е резултат на влошена-

та финансиска состојба на клиентот;  

- менување на договорните услови коешто не е ре-

зултат на промени во интерните акти на банката (пр. 

продолжување на рокот на достасување, намалување 

на каматната стапка и слично) и коешто не е резултат 

на влошената финансиска состојба на клиентот, или 

- одобрување кредитна изложеност за плаќање на 

кредитната изложеност (во целост или делумно) на 

друга банка во Република Македонија. 

2.11. Реструктурирање на побарување/побарува-

ња значи воспоставување кредитна изложеност од 

страна на банката за замена на едно или повеќе посто-

ечки побарувања или промена на постоечка кредитна 

изложеност, при што се извршени измени на договор-

ните услови коишто се резултат на влошената финан-

сиска состојба на клиентот, што меѓу другото вклучу-

ва: 

- продолжување на рокот на достасување; 

- намалување на каматната стапка; 

- намалување на висината на побарувањето (главни-

ца и/или достасана камата и провизија) преку отпис; 

- капитализација на камата; 

- консолидација на повеќе побарувања во едно по-

барување со менување на договорните услови, или 

- други слични активности. 

2.12. Капитализација на камата претставува при-

пишување или конверзија на побарување врз основа на 

камата на/во побарување врз основа на главница. 

2.13. Кредитирање за наплата на побарување/по-

барувања претставува директно или индиректно одо-

брување кредитна изложеност за наплата на побарува-

ње/побарувања на банката.   

2.14. Првокласна странска банка е секоја странска 

банка чијшто последен долгорочен кредитен рејтинг е 

најмалку еднаков на АА-(согласно со рејтингот на 

„Стандард и Пурс“ или „Фич“) или на Аа3 (согласно со 

рејтингот на „Мудис“). 

2.15. Датум на очекувана наплата на обезбедува-

њето е датумот кога банката очекува дека ќе ја наплати 

кредитната изложеност, преку продажба на обезбеду-

вањето со кое е обезбедена таа изложеност. 

2.16. Мали друштва се лицата коишто согласно со 

Одлуката за методологијата за утврдување на адекват-

носта на капиталот се определени како мали друштва.  

2.17. Под методологија за утврдување на адекват-

носта на капиталот се подразбира Одлуката за методо-

логијата за утврдување на адекватноста на капиталот и 

соодветното упатство за спроведување на оваа одлука. 

2.18. Под методологија за евидентирање и вред-

нување на сметководствените ставки и за подготовка 

на финансиските извештаи се подразбира Одлуката за 

Методологијата за евидентирање и вреднување на сме-

тководствените ставки и за подготовка на финансиски-

те извештаи. 

За термините коишто не се дефинирани во оваа од-

лука се применува значењето утврдено со Законот за 

банките. 

3. Банката врши класификација и утврдува испра-

вка на вредноста и посебна резерва на поединечна ос-

нова за сите кредитни изложености, со примена на 

одредбите од главата II од оваа одлука.  

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката мо-

же да ги класифицира кредитните изложености коишто 

можат да бидат дел од портфолиото на кредити и да 

утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на 

групна основа, согласно со одредбите од главата III.1 

од оваа одлука.  

За изложеностите од ставот 1 од оваа точка за кои 

банката на поединечна основа ќе утврди дека не треба 

да издвои исправка на вредноста или посебна резерва, 

таа врши класификација и утврдува исправка на вред-

носта и посебна резерва на групна основа за група 

слични финансиски инструменти, согласно со одредби-

те од главата III.2 од оваа одлука. 

По исклучок на ставот 3 од оваа точка, банката не е 

должна да врши класификација и да утврдува исправка 

на вредноста и посебна резерва на групна основа за 

група слични финансиски инструменти, за следниве 

кредитни изложености кај кои не е утврдена исправка 

на вредноста или посебна резерва на поединечна осно-

ва: 

- вложувања во сопственички хартии од вредност; 

- побарувања од Европската централна банка и цен-

тралните влади и централните банки на земјите чиишто 

побарувања согласно со методологијата за утврдување 

адекватност на капиталот имаат пондер на ризичност 

од 0%; 

- побарувања обезбедени со првокласни инструмен-

ти за обезбедување; 

- побарувања од финансиски институции; 

- вонбилансни позиции врз основа на: неизвршени 

преземени неотповикливи обврски за откуп на побару-

вања (факторинг и форфетинг), издадени непокриени 

гаранции, отворени непокриени акредитиви, дадени 

авали, дадени акцепти и издадени непокриени чинид-

бени гаранции; 

- во случаите од точката 9 став 3 од оваа одлука. 

4. Општи показатели за оштетување коишто се ко-

ристат при класификацијата и утврдувањето на испра-

вката на вредноста и на посебната резерва се: 

- информација за финансиска потешкотија на кли-

ентот; 

- информација за непочитување на договорот, вклу-

чително и неплаќање или доцнење на плаќањата на до-

стасаните обврски; 
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- извесност дека клиентот ќе влезе во стечајна по-

стапка; 

- исчезнување на активен пазар за одредено побару-

вање или финансиски инструмент, или 

- податоци коишто укажуваат дека постои намалу-

вање во проценетите идни парични текови за група 

кредитни изложености, во споредба со нивното почет-

но признавање, иако намалувањето не може да се повр-

зе со поединечна кредитна изложеност, вклучувајќи:  

а) негативни промени во платежната способност на 

клиентите (на пример: зголемен број на задоцнети пла-

ќања), или 

б) влошување на националните или локалните еко-

номски услови коишто влијаат врз плаќањето на обвр-

ските на клиентите (на пример: зголемување на стапка-

та на невработеност во географската област на клиен-

тот, намалување на цените на имотот којшто служи ка-

ко обезбедување, намалување на цената на производот 

што го произведуваат, односно на услугата што ја дава-

ат клиентите и слично).   

 

II. КЛАСИФИКАЦИЈА И УТВРДУВАЊЕ НА ИСПРА-

ВКАТА НА ВРЕДНОСТА И НА ПОСЕБНАТА РЕЗЕР-

ВА НА ПОЕДИНЕЧНА ОСНОВА 

 

II.1 Класификација на поединечна основа 

 

5. Банката е должна да изврши класификација на 

клиентот и/или на кредитната изложеност во категори-

ите на ризик од точката 7 од оваа одлука.  

Банката задолжително ја врши класификацијата од 

ставот 1 од оваа точка еднаш месечно. 

6. При класификацијата, банката ги има предвид: 

- кредитната способност на клиентот; 

- уредноста во намирувањето на обврските; 

- обезбедувањето. 

Кредитната способност на клиентот се оценува спо-

ред следниве критериуми: 

- карактерот на клиентот, односно неговите статус-

ни и економски особености и квалитетот и стручноста 

на органите на управување и надзор; 

- квалитетот на програмата/проектот за што е поба-

рана финансиска поддршка од банката или за кои е ос-

нован клиентот; 

- проценка дали употребата на средствата според 

договорената намена на кредитната изложеност ќе пре-

дизвика готовински прилив кај клиентот во обемот и 

динамиката што ќе одговараат на договорениот начин 

на отплата на обврските; 

- висината на капиталот, резервите и имотната сила 

на клиентот, како и способноста за остварување идни 

парични приливи за отплата на обврските; 

- перспективата на клиентот и на дејноста на која и 

припаѓа клиентот; 

- можните влијанија од лицата поврзани со клиен-

тот врз неговата кредитна способност;  

- политичката и економската состојба на земјата ка-

де што се наоѓа клиентот-нерезидент; 

- нивото на задолженост на клиентот врз основа на 

кредити и други форми на кредитна изложеност од 

банката и од други банки, обврски кон други правни и 

физички лица и слично, утврдено врз основа на вна-

трешни и/или надворешни извори на податоци (пр. 

Кредитен регистар на Народната банка, кредитни би-

роа и слично); 

- изложеноста на клиентот на валутен ризик и на 

други ризици. 

Кредитната способност на клиентот се оценува: 

- во моментот на одобрувањето на кредитната изло-

женост; 

- најмалку еднаш на шест месеци или почесто зара-

ди појава на општите показатели за оштетување од точ-

ката 4 од оваа одлука; 

- при реструктурирање или рефинансирање. 

По исклучок на ставот 3 од оваа точка, кредитната 

способност на клиентот - физичко лице се оценува нај-

малку во моментот на одобрувањето на кредитната из-

ложеност или при реструктурирањето или рефинанси-

рањето, при што се имаат предвид критериумите од 

ставот 2 од оваа точка коишто одговараат на каракте-

ристиките на физичките лица.  

При утврдување на уредноста во намирувањето на 

обврските банката ги има предвид: 

- тековните денови на доцнење и начинот на нами-

рување на кредитната изложеност во текот на претход-

ниот период од најмалку шест месеци; 

- кредитната историја на клиентот, што подразбира 

проверка на вообичаениот начин на отплаќање на сите 

обврски на клиентот кон банката и/или други банки во 

текот на претходниот период од најмалку шест месеци. 

При класификацијата на кредитната изложеност, 

банката го зема предвид обезбедувањето само доколку 

станува збор за првокласни инструменти за обезбеду-

вање и во случаите од точката 11 од оваа одлука.  

7. Банката врши класификација во следниве катего-

рии на ризик:   

7.1. Во категоријата на ризик „А“ се класифицира 

кредитната изложеност којашто ги исполнува следниве 

критериуми: 

- побарувањa од Европската централна банка, како 

и од централните влади и централните банки на земји-

те чиишто побарувања согласно со методологијата за 

утврдување на адекватноста на капиталот имаат пон-

дер на ризичност од 0% и коишто го исполнуваат кри-

териумот од алинејата 4 од оваа потточка; 

- делот од кредитната изложеност којшто е обезбе-

ден со првокласни инструменти за обезбедување, дефи-

нирани во точката 12 од оваа одлука, доколку инстру-

ментот се активира во рок од 60 дена од  рокот на до-

стасувањето на таа изложеност; 

- финансиската состојба и паричните текови на кли-

ентот овозможуваат негово натамошно работење и 

можност за намирување на тековните и идните обврски 

кон банката; 

- обврските врз основа на кредитната изложеност се 

извршуваат во рокот на достасување или со задоцнува-

ње до 31 ден, или 

- во последните дванаесет месеци не е извршено ре-

структурирање на кое било побарување од клиентот. 

По исклучок на ставот 1 алинеја 4 од оваа потточка, 

банката може во категоријата на ризик „А“ да ја класи-

фицира кредитната изложеност којашто се намирува со 
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задоцнување подолго од 31 ден, доколку вкупниот из-

нос што не е наплатен подолго од 31 ден е помал од 

500 денари и задоцнувањето не е подолго од 60 дена. 

7.2. Во категоријата на ризик „Б“ се класифицира 

кредитната изложеност којашто ги исполнува следниве 

критериуми: 

- клиентот покажува финансиски слабости, но него-

вите парични приливи се доволни за редовно намиру-

вање на достасаните обврски; 

- обврските врз основа на кредитната изложеност 

најчесто се извршуваат со задоцнување до 60 дена, или 

со исклучок до 90 дена, доколку доцнењето е само по-

времено во интервалот од 61 до 90 дена, или 

- во последните шест месеци не е извршено рестру-

ктурирање на кредитната изложеност. 

7.3. Во категорија на ризик „В“ се класифицира 

кредитната изложеност којашто ги исполнува следниве 

критериуми: 

- паричните приливи на клиентот се несоодветни за 

редовно намирување на обврските; 

- постои несоодветна рочна структура на изворите 

на финансирање на програмата/проектот за која/кој е 

побарана финансиска поддршка од банката и приливи-

те врз основа на програмата/проектот;  

- банката не располага со потребните и ажурирани 

информации за да ја оцени кредитна способност на 

клиентот; 

- кредитната изложеност е реструктурирана; 

- обврските врз основа на кредитната изложеност 

најчесто се извршуваат со задоцнување до 120 дена, 

или со исклучок до 180 дена, доколку доцнењето е са-

мо повремено во интервалот од 121 до 180 дена; 

- клиентот - нефинансиско лице има побарувања 

врз основа на финансиски кредит од лице со кредитен 

рејтинг еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со 

рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 

(согласно со рејтингот на „Мудис“) или од лице со по-

висок кредитен рејтинг, но со седиште во земја чијшто 

кредитен рејтинг е еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (сог-

ласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) 

или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“), или 

- клиентот - нефинансиско лице има побарувања 

врз основа на финансиски кредит од лице за кое не е 

утврден кредитен рејтинг, но е со седиште во земја чиј-

што кредитен рејтинг е еднаков или понизок од Б- (сог-

ласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) 

или Б3 (согласно со рејтингот на „Мудис“) или е со се-

диште во земја за која не е утврден кредитен рејтинг. 

По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, банката 

може да не ја класифицира кредитната изложеност кон 

клиентот од ставот 1 алинеи 6 и 7 од оваа потточка во 

категоријата на ризик „В“, доколку: 

- изложеноста е врз основа на царинска гаранција 

или гаранција за учество на тендер;  

- финансискиот кредит е помал од 31.000.000 дена-

ри (доколку финансискиот кредит е даден во странска 

валута, се зема предвид денарската противвредност на 

дадениот кредит), или 

- финансискиот кредит е еднаков или поголем на/од 

31.000.000 денари, а изложеноста на банката е поголе-

ма од износот на финансискиот кредит и банката извр-

шила исправка на вредноста, односно издвоила посеб-

на резерва, најмалку во износот над 20% од износот на 

финансискиот кредит, при што кредитната изложеност 

или клиентот ги исполнува условите за класификација 

во друга категорија на ризик.  

7.4. Во категорија на ризик „Г“ се класифицира кре-

дитната изложеност којашто ги исполнува следниве 

критериуми: 

- клиентот е неликвиден; 

- наплатата на кредитната изложеност зависи од 

активирањето на инструментите за обезбедување од 

точката 11 од оваа одлука;  

- обврските врз основа на кредитната изложеност 

најчесто се извршуваат со задоцнување до 240 дена, 

или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е са-

мо повремено во интервалот од 241 до 300 дена, освен 

обврските од точката 11 од оваа одлука за кои се при-

менува исклучокот од точката 14 од оваа одлука; 

- клиентот (вклучувајќи ги и владите и централните 

банки) е со кредитен рејтинг еднаков или понизок од 

ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ 

или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Му-

дис“); 

- клиентот е со кредитен рејтинг повисок од рејтин-

гот од алинејата 4 од оваа потточка, но е со седиште во 

земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок 

од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ 

или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Му-

дис“), или 

- клиентот нема кредитен рејтинг, но е со седиште 

во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или пони-

зок од Б- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ 

или „Фич“) или Б3 (согласно со рејтингот на „Мудис“) 

или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен 

рејтинг. 

По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, банката 

може да не ја класифицира изложеноста од ставот 1 

алинеи 4, 5,и 6 од оваа потточка во категоријата на ри-

зик „Г“, доколку станува збор за вонбилансно побару-

вање врз основа на царинска гаранција или гаранција 

за учество на тендер. 

7.5. Во категорија на ризик „Д“ се класифицира 

кредитната изложеност којашто ги исполнува следниве 

критериуми: 

- обврските врз основа на кредитната изложеност 

најчесто се извршуваат со задоцнување над 241 ден, 

освен обврските од точка 11 од оваа одлука коишто врз 

основа на точката 14 од оваа одлука можат да бидат 

класифицирани во категоријата на ризик „Г“; 

- над клиентот е воведена стечајна или ликвидаци-

ска постапка; 

- клиентот го оспорува постоењето на кредитната 

изложеност (во судска или вонсудска постапка), или 

- банката очекува дека ќе наплати само мал дел од 

кредитната изложеност кон клиентот.  

II.2 Утврдување на исправката на вредноста и на 

посебната резерва на поединечна основа 

8. По извршената класификација, банката ја оцену-

ва потребата и соодветно врши исправка на вредноста 

на побарувањата, односно издвојува посебна резерва за 

вонбилансните позиции коишто произлегуваат од секој 
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поединечен договор за кредитна изложеност склучен 

со клиентот, преку утврдување на сегашната вредност 

на идните парични текови коишто ќе настанат врз ос-

нова на тие побарувања.  

Банката е должна да го утврдува износот на испра-

вката на вредноста или на посебната резерва најмалку 

на месечна основа. 

9. Износот на исправката на вредноста за билансни-

те позиции на поединечна основа се утврдува како раз-

лика помеѓу сметководствената вредност на билансни-

те позиции и сегашната вредност на идните очекувани 

парични текови врз основа на тие побарувања. Сегаш-

ната вредност на билансните позиции се добива со ди-

сконтирање на очекуваните идни парични текови врз 

основа на тие побарувања со употреба на ефективната 

каматна стапка (определена согласно со методологија-

та за евидентирање и вреднување на сметководствени-

те ставки и за подготовка на финансиските извештаи) 

утврдена врз основа на договорните услови.  

Банката е должна да изврши целосна исправка на 

вредноста на пресметаната камата на нефункционални-

те побарувања.  

По исклучок на точката 8 став 1 и ставот 1 од оваа 

точка, по извршената класификација за кредитната из-

ложеност којашто се состои само од камата (главниот 

долг е затворен) и/или само од провизии и надомести 

(за згасната вонбилансна позиција или за затворен гла-

вен долг), банката не е должна да утврдува сегашна 

вредност на очекуваните идни парични текови, а изно-

сот на исправката на вредноста го утврдува согласно со 

точката 15 од оваа одлука. 

10. Износот на посебната резерва за вонбилансните 

позиции на поединечна основа, се утврдува само во 

случај на очекувани парични одливи врз основа на пре-

земените потенцијални обврски и тој е еднаков на се-

гашната вредност на очекуваните идни парични текови 

како резултат на плаќањата на банката врз основа на 

преземените потенцијални обврски и на наплатите од 

клиентот, дисконтирани со тековната пазарна цена на 

безризичните хартии од вредност издадени во иста ва-

лута и со ист рок на достасување како валутата и рокот 

на достасување на очекуваното плаќање или наплата. 

Доколку не постои тековна пазарна цена на безри-

зични хартии од вредност со ист рок на достасување 

како рокот на достасување на очекуваното плаќање, 

утврдувањето на сегашната вредност на очекуваното 

плаќање врз основа на преземената потенцијална обвр-

ска на банката се врши со тековна пазарна цена на без-

ризични хартии од вредност со најблиска рочност до 

рочноста на очекуваното плаќање. 

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, за кредитна-

та изложеност којашто е настаната врз основа на ист 

договорен однос и вклучува билансни и вонбилансни 

позиции (на пример: искористени и неискористени 

пречекорувања и кредити врз основа на кредитни кар-

тички, искористен и неискористен дел од неотповикли-

ви рамковни кредити, провизија за вонбилансна пози-

ција и самата вонбилансна позиција и слично), банката 

треба да примени ист процент на исправка на вредно-

ста и на посебна резерва за сите делови на изложено-

ста.  

11. За кредитните изложености класифицирани во 

категориите на ризик „Г“ и „Д“ коишто банката очеку-

ва да ги наплати преку активирање на обезбедувањето, 

таа може да ја земе предвид вредноста на обезбедува-

њето при утврдувањето на сегашната вредност на оче-

куваните идни парични текови на тие изложености, до-

колку: 

11.1. Обезбедувањето е инструмент за обезбеду-

вање од точката 12 од оваа одлука. 

11.2. Обезбедувањето е залог на станбен објект 

или деловен простор и се исполнети следниве услови: 

- банката обезбедува процена на пазарната вредност 

на станбениот објект или деловниот простор најмалку 

еднаш годишно. Банката е должна да обезбеди процена 

на пазарната вредност на објектот и во пократок пери-

од, доколку настане значителен пад на пазарните цени 

на слични објекти или доколку побарувањето покриено 

со станбен објект или деловен простор надминува 5% 

од сопствените средства на банката. Процената на па-

зарната вредност на објектот се врши согласно со за-

кон, и 

- банката поседува уредна документација за заложе-

ниот објект, којашто се состои од: нотарски акт со при-

лози за воспоставен залог над објектот, вклучително и 

клаузула за извршност; имотен лист или друг доказ од 

надлежна институција за воспоставен залог на обје-

ктот, при што се има предвид пазарната вредност на за-

ложениот објект во однос на вкупниот долг на клиен-

тот којшто е обезбеден со тој објект; осигурителна по-

лиса за станбениот објект или деловниот простор вин-

кулирана во корист на банката и друга соодветна доку-

ментација. 

11.3. Обезбедувањето е залог на побарувањата од 

Република Македонија (централната влада и јавните 

институции во Република Македонија коишто согласно 

со методологијата за утврдување на адекватноста на 

капиталот имаат третман на централна влада), при што 

банката поседува уредна документација за залог сог-

ласно со закон, залогот е впишан во заложен регистар 

и има прв ред на наплата во однос на останатите зало-

гопримачи. 

12. За првокласни инструменти за обезбедување во 

смисла на оваа oдлука се сметаат:  

12.1.  Паричен депозит и владетелски залог на зла-

то или други благородни метали, при што е потребно 

истовремено да бидат исполнети следниве услови: 

- рокот на достасување на паричниот депозит е ед-

наков или подолг од рокот на достасување назначен во 

договорот за кредитната изложеност; 

- паричниот депозит или залогот на злато и други 

благородни метали можат да се повлечат од страна на 

клиентот само за делот од кредитната изложеност кој-

што е намирен; 

- постои писмен документ со кој се потврдува наме-

ната на депозитот, односно на залогот на злато и други 

благородни метали како средство за обезбедување на 

кредитната изложеност; 

- паричниот депозит или залогот на злато или други 

благородни метали се определени како средство за 

обезбедување во договорот за кредитната изложеност; 
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- во случај на активирање на обезбедувањето, бан-

ката е единствениот корисник на паричниот депозит, 

на заложеното злато или на заложените други благо-

родни метали; 

- активирањето на обезбедувањето да настане во ус-

лови кога клиентот не ги исполнува своите обврски ко-

ишто произлегуваат од договорот за кредитната изло-

женост. 

12.2. Хартии од вредност издадени од Европската 

централна банка и од централните влади, централните 

банки, мултилатералните развојни банки и меѓународ-

ните организации чиишто побарувања согласно со ме-

тодологијата за утврдување адекватност на капиталот, 

имаат пондер на ризичност од 0%. 

12.3. Хартии од вредност коишто Народната бан-

ка ги прифаќа како обезбедување при спроведувањето 

на монетарните операции. 

12.4. Хартии од вредност (со исклучок на субор-

динираните и  конвертибилните должнички инстру-

менти) издадени од првокласни странски банки. 

12.5. Должнички инструменти (со исклучок на су-

бординираните и конвертибилните должнички инстру-

менти) издадени од домашни банки. 

12.6. Безусловни гаранции платливи на првиот 

писмен повик и издадени од Европската централна 

банка и од централните влади, централните банки, мул-

тилатералните развојни банки и меѓународните органи-

зации, чиишто побарувања, согласно со методологијата 

за утврдување на адекватноста на капиталот, имаат 

пондер на ризичност од 0% и лица основани од овие 

институции, чиешто работење и обврски се целосно 

покриени со експлицитна гаранција издадена од овие 

институции. 

12.7. Безусловни гаранции платливи на првиот 

писмен повик и издадени од домашни и првокласни 

странски банки. 

12.8. Полиси за осигурување на побарувања кои-

што ги издава Македонската банка за поддршка на раз-

војот, винкулирани во корист на банката. 

При утврдувањето на првокласните инструменти за 

обезбедување од ставот 1 од оваа точка, во централната 

влада се вклучуваат и јавните институции коишто сог-

ласно со методологијата за утврдување на адекватноста 

на капиталот имаат третман на централна влада.  

13. Обезбедувањето коешто ги исполнува условите 

од точката 11 од оваа одлука се вклучува во пресметка-

та на сегашната вредност на очекуваните идни парични 

текови, во износ којшто е еднаков на помалиот износ 

од вредноста на обезбедувањето и вкупната кредитна 

изложеност којашто е покриена со обезбедувањето, 

при што дисконтирањето го опфаќа периодот до дату-

мот на очекувана наплата на обезбедувањето.  

Вредноста на обезбедувањето од ставот 1 од оваа 

точка е еднаква на: 

- 100% од објективната вредност на обезбедувањето 

- за инструментите за обезбедување од точка 12 од оваа 

одлука; 

- 70% од процената на пазарната вредност на обез-

бедувањето - за станбен објект; 

- 50% од процената на пазарната вредност на обез-

бедувањето - за деловен простор;  

- 100% од вредноста на заложените побарувања - за 

залог на побарувања од Република Македонија.  

Датумот на очекувана наплата на обезбедувањето 

за обезбедувањата од точката 11 потточка 11.2 од оваа 

одлука, не може да е пократок од четири години од да-

тумот на утврдување на исправката на вредноста.  

Банката треба да обезбеди документираност на на-

чинот на утврдување на вредноста на обезбедувањето и 

на датумот на вклучување на вредноста на обезбедува-

њето во пресметката на сегашната вредност на очеку-

ваните идни парични текови.  

14. Банката е должна да ја прекласифицира кредит-

ната изложеност од точката 11 од оваа одлука којашто 

е класифицирана во категоријата на ризик „Г“ и која-

што не е наплатена во период од една година по дату-

мот на вклучување на вредноста на обезбедувањето во 

пресметката на сегашната вредност на очекуваните ид-

ни парични текови, во категорија на ризик „Д“.   

15. Банката врши исправка на вредноста, односно 

издвојува посебна резерва за секоја одделна изложе-

ност, во рамките на следниве граници: 

- од 0% до 5% од кредитната изложеност класифи-

цирана во категоријата на ризик „А“; 

- над 5% до 20% од кредитната изложеност класи-

фицирана во категоријата на ризик „Б“; 

- над 20% до 45% од кредитната изложеност класи-

фицирана во категоријата на ризик „В“; 

- над 45% до 70% од кредитната изложеност класи-

фицирана во категоријата на ризик „Г“; 

- над 70% до 100% од кредитната изложеност кла-

сифицирана во категоријата на ризик „Д“. 

Износот на извршената исправка на вредноста, од-

носно износот на издвоената посебна резерва за поеди-

нечната кредитна изложеност не може да биде понизок 

од долната граница предвидена во ставот 1 од оваа точ-

ка за секоја одделна категорија на ризик. 

Доколку, при утврдувањето на сегашната вредност 

на кредитната изложеност којашто се класифицира на 

поединечна основа, банката утврди повисок износ на 

исправка на вредноста, односно повисок износ на изд-

воена посебна резерва од износот пропишан со ставот 

1 од оваа точка за категоријата на ризик во која е кла-

сифицирана кредитната изложеност, таа е должна да 

изврши прекласификација на изложеноста во соодвет-

ната категорија на ризик којашто одговара на утврде-

ниот износ на исправка на вредноста, односно на изно-

сот на издвоена посебна резерва.  

Банката не врши исправка на вредноста, односно не 

издвојува посебна резерва (исправката на вредноста, 

односно посебната резерва е еднаква на 0% од кредит-

ната изложеност) за кредитните изложености од точка-

та 7 потточка 7.1 алинеи 1 и 2 од оваа одлука.  

За нефункционалните побарувања класифицирани 

во категоријата на ризик „В“, банката треба да утврди 

исправка на вредноста од најмалку 30% од износот на 

побарувањето.  

По исклучок на ставот 1 алинеја 5 од оваа точка, 

банката е должна да врши исправка на вредноста, од-

носно да издвојува посебна резерва во износ од најмал-

ку 85% за кредитните изложености обезбедени со залог 

на фабрики и други слични производствени капаците-
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ти, земјоделско земјиште и производи чијашто цена за-

виси од движењата на цената на тој производ на свет-

ските берзи, доколку банката поседува уредна доку-

ментација за залогот, и тоа: 

- за фабриките и другите слични производствени 

капацитети и земјоделското земјиште: нотарски акт со 

прилози за воспоставен залог над недвижниот имот, 

вклучително и клаузула за извршност; имотен лист или 

друг доказ од надлежна институција за воспоставен за-

лог на недвижен имот, при што се има предвид пазар-

ната вредност на заложениот имот во однос на вкупни-

от долг на клиентот којшто е обезбеден со тој имот; 

осигурителна полиса за недвижниот имот, винкулирана 

во корист на банката; важечка процена на пазарната 

вредност на недвижниот имот, извршена согласно со 

закон и друга соодветна документација;   

- за производите чијашто цена зависи од движењата 

на цената на тој производ на светските берзи: доказ за 

упис во заложен регистар; прв ред на наплата во однос 

на останатите залогопримачи; осигурителна полиса за 

заложениот производ, винкулирана во корист на банка-

та; право на контрола и физичка проверка на залогот, 

на редовна основа; доказ за редовно следење на пазар-

ната вредност на заложениот производ на светските 

берзи и друга слична документација. 

Банката врши исправка на вредноста, односно изд-

војува посебна резерва во износ од 100%, за кредитната 

изложеност којашто исполнува најмалку еден од след-

ниве критериуми: 

- постојат цврсти очекувања дека банката нема да 

биде во можност да наплати ниту дел од изложеноста; 

- клиентот ги извршува обврските врз основа на таа 

изложеност со задоцнување подолго од 365 дена и при-

тоа банката нема обезбедување за изложеноста или има 

обезбедување, но тоа е со спорна правна основа; 

- клиентот ги извршува обврските врз основа на из-

ложеностите од ставот 6 од оваа точка со задоцнување 

подолго од две години; 

- банката има обезбедување за изложеноста коешто 

ги исполнува условите од точката 11 од оваа одлука, но 

банката не ја наплатила изложеноста во период од че-

тири години по датумот на вклучување на вредноста на 

обезбедувањето во утврдувањето на исправката на 

вредноста. 

II.3 Класификација на кредитната изложеност и 

утврдување исправка на вредноста на поединечна ос-

нова за вложувања во хартии од вредност расположли-

ви за продажба 

16. Во случаите кога банката ќе оцени дека, соглас-

но со точките 4 и 6 од оваа одлука, вложувањето во 

хартии од вредност расположливи за продажба е оште-

тено, банката ќе утврди износ на исправка на вредноста 

којшто е еднаков на негативната разлика помеѓу обје-

ктивната вредност и амортизираната набавна вредност 

утврдени согласно со методологијата за евидентирање 

и вреднување на сметководствените ставки и за подго-

товка на финансиските извештаи. 

Врз основа на исправката на вредноста од ставот 1 

од оваа точка, банката ги распределува вложувањата во 

хартии од вредност расположливи за продажба во кате-

гориите на ризик, согласно со точката 15 од оваа одлука. 

17. Банката не смее да врши ослободување на ис-

правката на вредноста за вложувањата во сопственички 

хартии од вредност расположливи за продажба.  

18. На вложувањата во хартии од вредност распо-

ложливи за продажба соодветно се применуваат одред-

бите од точката 3 ставови 3 и 4 од оваа одлука. 

 

III. КЛАСИФИКАЦИЈА И УТВРДУВАЊЕ НА ИСП-

РАВКАТА НА ВРЕДНОСТА И НА ПОСЕБНАТА  

РЕЗЕРВА НА ГРУПНА ОСНОВА 

 

III.1 Портфолио на кредити 

 

19. Банката врши класификација на портфолиото на 

кредити на месечна основа преку утврдување на испра-

вката на вредноста/посебната резерва којашто служи 

како основа за распределување на изложеностите од 

ова портфолио во категориите на ризик, согласно со 

точката 15 од оваа одлука. 
20. Вкупниот износ на портфолиото на кредити не 

смее да надминува 50% од вкупната кредитна изложе-

ност на банката.  
Во случај на надминување на лимитот од ставот 1 

од оваа точка, банката е должна да изврши прераспоре-
дување на дел од изложеностите од портфолиото на 
кредити во изложености коишто се класифицираат на 

поединечна основа, сѐ до достигнувањето на пропиша-

ниот лимит.  
21. Банката е должна да изврши сегментација на 

портфолиото на кредити на повеќе хомогени потпор-
тфолија според сродноста на поединечните кредитни 
изложености (на пример: исто обезбедување, ист извор 
на отплата, географска локација на кредитокорисници-
те, возраст, занимање, дејност на работодавателот или 

фирмата во која е вработено лицето, ист кредитен про-
извод, доцнење во плаќањето на обврските кон банката 
и слично). 

За секое потпортфолио банката е должна да има по-
датоци за кредитните изложености коишто биле дел од 
потпортфолиото, но коишто во текот на годината биле 
отпишани или добиле статус на нефункционални поба-

рувања и соодветно да ги земе предвид при утврдува-
њето на стапката на очекувана загуба. 

22. За секое одделно потпортфолио на кредити, 
банката ја утврдува  исправката на вредноста и на по-
себната резерва со користење на стапките на очекувана 
загуба за тоа потпортфолио.  

23. При определувањето на веројатноста за ненап-

лата, банката е должна да утврди годишни стапки на 
ненаплата за секое потпортфолио на кредити за период 
од најмалку последните пет години. Банката може да 
им додели поголем пондер на поновите годишни стап-
ки на ненаплата, доколку покаже дека тие пореално ја 
прикажуваат веројатноста за ненаплата и очекуваната 
загуба. Веројатноста за ненаплата на изложеностите од 
портфолиото на кредити не може да биде пониска од 

0,03%. 
При утврдувањето на стапката на загуба заради не-

наплата, банката е должна да има историски податоци 
за остварената загуба од нефункционални и отпишани 
побарувања со слични карактеристики коишто го доби-
ле овој статус најмногу пред пет години.  
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Доколку банката не располага со доволно податоци 

за да може да ја утврди стапката на загуба заради не-

наплата за определено потпортфолио на кредити, 

должна е да применува стапка на загуба заради ненап-

лата којашто не може да е пониска од 90%. 

  

III.2 Група на слични финансиски инструменти 

 

24. Банката е должна изложеностите за кои не е 

определена исправка на вредноста на поединечна осно-

ва да ги класифицира на групна основа за група на 

слични финансиски инструменти, согласно со точката 

3 ставови 3 и 4 од оваа одлука. 

Врз основа на утврдениот износ на исправката на 

вредноста, односно на посебната резерва, банката ги 

распределува изложеностите од ставот 1 од оваа точка 

во категориите на ризик соодветно на одредбите од 

точката 15 од оваа одлука. 

Банката ги распоредува изложеностите од ставот 1 

од оваа точка во хомогени потпортфолија според срод-

ност (на пример: вид на изложеност, главни дејности, 

географска локација и друго). 

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката не е 

должна да ги класифицира на групна основа изложено-

стите од ставот 1 од оваа точка, доколку не е можно 

нивно класифицирање во хомогени потпортфолија. 

25. Банката го одредува износот на исправката на 

вредноста за изложеностите од точката 24 од оваа од-

лука согласно со точката 22 од оваа одлука. 

Доколку изложеностите од точката 24 од оваа одлу-

ка имаат сроден кредитен ризик со одредено потпор-

тфолио на кредити, при утврдувањето на исправката на 

вредноста банката може да ја примени стапката на оче-

кувана загуба на тоа потпортфолио.  

 

IV. УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК 

 

26. Управувањето со кредитниот ризик е дел од це-

локупниот систем на банката за управување со ризици-

те и ги исполнува барањата за управување со ризиците 

определени со Законот за банките, Одлуката за управу-

вање со ризиците, како и останатите прописи донесени 

врз основа на овој закон. 

27. Банката е должна да воспостави организациска 

структура којашто вклучува: 

- дефинирани надлежности и линии на одговорност;  

- соработка и размена на информации при управу-

вањето со кредитниот ризик; 

- јасно дефинирани одговорности на организаци-

ските единици на банката коишто се носители на кре-

дитната активност и коишто се надлежни за преземање 

кредитен ризик и на организациските единици коишто 

се надлежни за управување со кредитниот ризик, и 

- јасно дефинирани одговорности на организациска-

та единица надлежна за одобрување кредити или други 

облици на кредитна изложеност и организациската 

единица надлежна за заднински работи во врска со кре-

дитирањето. 

28. Политиката за управување со кредитниот ризик 

или интерните акти за идентификување, мерење, кон-

трола или намалување и следење на кредитниот ризик 

(правила, процедури и слично), коишто банката е 

должна да ги воспостави и да ги примени, треба да со-

држат:  

- критериуми за одобрување кредити и друг облик 

на кредитна изложеност. Банката е должна пред одо-

брувањето на кредитот или другиот облик на кредитна 

изложеност да ги идентификува сите фактори коишто 

можат да имаат значително влијание врз ризичноста на 

изложеноста, односно врз клиентот, имајќи ги предвид 

најмалку критериумите од точката 6 од оваа одлука; 

- критериуми за следење на кредитната способност 

на клиентот; 

- начин на утврдување и следење на уредноста во 

намирувањето на обврските; 

- оцена на кредитниот ризик којшто произлегува од 

валутниот ризик на кој е изложен клиентот и утврдува-

ње критериуми за одобрување кредити во девизи или 

во денари со девизна клаузула, имајќи ги предвид 

одредбите од точката 29 од оваа одлука; 

- критериуми за следење на ризикот на земјата каде 

што се наоѓа седиштето, односно од каде што доаѓа 

клиентот - странско лице; 

- содржина и начин на водење на кредитното досие 

за клиентите на банката; 

- начин на вршење стрес-тестирање, претпоставки 

врз кои се темели тоа тестирање и начинот на известу-

вање во врска со резултатите од тестирањето; 

- постапка на класификација и утврдување на ис-

правката на вредноста и посебната резерва на поеди-

нечна и групна основа. доколку банката има развиено 

интерни категории на ризик коишто се за потребите на 

пресметка на исправка на вредноста, а коишто се раз-

ликуваат од категориите на ризик утврдени во точката 

7 од оваа одлука, банката треба да овозможи нивно по-

врзување со категориите на ризик предвидени со оваа 

одлука и да обезбеди нивна конзистентна примена, ка-

ко при одобрувањето на кредитната изложеност, така и 

при нејзиното следење; 

- критериуми за формирање потпортфолија на креди-

ти, постапка на определување и ревидирање на стапката 

на очекувана загуба, веројатноста за ненаплата и стапка-

та на загуба заради ненаплата и нивно тестирање; 

- критериуми за дефинирање, идентификување и 

следење на изложеностите со повисок кредитен ризик 

и преземање активности за наплата на овие изложено-

сти; 

- дефинирање интерни лимити на кредитна изложе-

ност, согласно со структурата на вкупната кредитна из-

ложеност на банката (пр. по одделни клиенти, видови 

кредитни производи, дејности, валута и слично); 

- доделување овластувања на лицата и органите 

вклучени во процесот на кредитното одобрување; 

- дефинирање на дозволените исклучоци и постап-

ката за нивно одобрување; 
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- дефинирање прифатливо ниво и вид на извор на 

отплата во однос на изложеноста на кредитниот ризик 

кон физички лица. При дефинирањето на прифатливо-

то ниво на извор на отплата, банката ги има предвид 

релевантните показатели за движењето на трошоците 

на живот и валутата на изложеноста; 

- дефинирање прифатливо обезбедување (вид на 

недвижен имот и подвижен предмет, хартии од вред-

ност, побарувања и други права) коешто може да се зе-

ме како обезбедување за одреден вид кредитен произ-

вод или валута на изложеност, дефинирање на потреб-

ната документација и дефинирање на потребното ниво 

на покриеност на кредитната изложеност со прифатли-

во обезбедување; 

- постапка и рокови за преземање и продажба на 

обезбедувањето; 

- постапка и фреквенција на следење на пазарната 

вредност на обезбедувањето; 

- постапка и правила за утврдување на периодот на 

очекувана наплата на обезбедувањето и за утврдување 

на процентот на намалување на вредноста на обезбеду-

вањето којашто се вклучува во утврдувањето на испра-

вката на вредноста и на посебната резерва; 

- постапка и правила за отпис на побарувања; 

- постапка и правила за реструктурирање и рефи-

нансирање на побарувањето/побарувањата; 

- начин на известување на органите на надзор и 

управување и сите останати лица коишто се вклучени 

во управувањето со кредитниот ризик. 

29. Оценката на кредитниот ризик којшто произлегу-

ва од валутниот ризик на кој е изложен клиентот, нај-

малку треба да се однесува на следење, анализа и про-

ценка на (не)усогласеноста на девизната позиција на 

клиентот и нејзиното влијание врз можноста клиентот 

редовно да ги намирува своите обврски кон банката. 

При одобрувањето кредити во девизи и во денари 

со девизна клаузула, банката е должна да утврди и да 

применува: 

- посебни критериуми за одобрување кредити во де-

визи или во денари со девизна клаузула коишто го зе-

маат предвид и валутниот ризик на кој е изложен кли-

ентот; 

- квантитативни лимити на износот на секој кредит 

во девизи и/или во денари со девизна клаузула; 

- квантитативни лимити на учеството на кредитната 

изложеност во девизи и на кредитната изложеност во 

денари со девизна клаузула на клиентите, во вкупната 

кредитна изложеност на банката. 

Во рамките на редовното стрес-тестирање, банката 

е должна најмалку еднаш годишно да го утврди влија-

нието на промените на девизниот курс врз кредитното 

портфолио на банката.  

Доколку очекуваните девизни приливи, девизни по-

барувања и денарски побарувања со девизна клаузула 

на клиентот покриваат најмалку 80% од неговите вкуп-

ни очекувани девизни одливи, девизни обврски и де-

нарски обврски со девизна клаузула, се смета дека тој 

има усогласена девизна позиција. Се смета дека и кли-

ентите кај кои цената на доминантниот производ зави-

си од движењата на цената на тој производ на светски-

те берзи исто така имаат усогласена девизна позиција.  

Банката е должна да воспостави евиденција на кли-

ентите со усогласена и неусогласена девизна позиција. 

По исклучок, банката не е должна да ги применува 

одредбите од оваа точка, за клиентите чијашто вкупна 

кредитна изложеност изнесува до 200.000 денари за 

физички лица и мали друштва, односно до 600.000 де-

нари за останатите правни лица. 

30. Информативниот систем (системот за известува-

ње) на банката треба да обезбеди извештаи најмалку за: 

- структурата на вкупната кредитна изложеност, 

според категоријата на ризик и по активности/области 

коишто се од значење за изложеноста на банката на 

кредитен ризик (пр. по сектори, кредитни производи, 

валута, вид на обезбедување, рочност, земја и слично); 

- вкупната кредитна изложеност на банката кон по-

врзаните лица; 

- изложености со повисок кредитен ризик, утврдени 

согласно со точката 28 алинеја 10 од оваа одлука; 

- движењето (миграцијата) на кредитните изложе-

ности од една во друга категорија на ризик во одреден 

временски период (т.н. транзициски матрици); 

- кредитни изложености одобрени врз основа на 

дозволените исклучоци; 

- резултатите од стрес-тестирањето; 

- рефинансирани побарувања; 

- реструктурирани побарувања; 

- отпишани побарувања; 

- нивото и движењата на исправката на вредноста и 

посебната резерва на ниво на вкупната кредитна изло-

женост и по одделни активности/области (пр. сектори, 

валута, рочност и слично); 

- наплатени нефункционални и отпишани кредитни 

изложености. 

Извештаите од ставот 1 од оваа точка се доставува-

ат до Надзорниот одбор најмалку на квартална основа, 

со исклучок на извештајот од ставот 1 алинеја 6 којшто 

се доставува во рок од 30 дена по извршеното стрес-те-

стирање и извештајот од ставот 1 алинеја 4 којшто се 

доставува најмалку на годишна основа. 

31. Банката е должна да води кредитни досиеја за 

секој клиент. 

Кредитното досие треба да ги содржи сите реле-

вантни податоци врз основа на кои банката ќе може да 

го утврди идентитетот, кредитната способност, уредно-

ста во намирувањето на обврските на клиентот и ква-

литетот на обезбедувањето.  

Банката може да го води кредитното досие за секој 

клиент во електронска форма.  

32. Народната банка ја проверува класификацијата 

на клиентот извршена од страна на банката и може да ѝ 

наложи на банката да изврши измена на категоријата 

на ризик, на износот на исправка на вредноста и на из-

носот на посебна резерва за секоја кредитна изложе-

ност, секое потпортфолио на кредити и секоја група 

слични финансиски инструменти.  

Банката е должна, веднаш по добивањето на изве-

стувањето од Народната банка (допис, записник или 

друг сличен документ), да ги спроведе измените од 

ставот 1 од оваа точка. 
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V. СУПЕРВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ ЗА ДОСТАСАНИ 

ЗА НАПЛАТА, А НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА 

 

V.1 Продолжување на рокот на достасување 

 

33. Продолжувањето на рокот на достасување на 

едно побарување два или повеќе пати, коешто е дел од 

рефинансирање на побарување, подлежи на одобрува-

ње од страна на Одборот за управување со ризици или 

на Кредитниот одбор. 

При секое продолжување на рокот на достасување 

од ставот 1 од оваа точка, банката е должна да изврши 

анализа на причините поради кои се врши продолжува-

њето. 

Одредбите од ставовите 1 и 2 од оваа точка не се 

однесуваат на депозитите кај домашни и странски бан-

ки и на вонбилансните позиции. 

 

V.2 Реструктурирање на побарување/побарувања 

 

34. При реструктурирање на побарување/побарува-

ња, банката е должна да ги почитува критериумите за 

класификација на кредитната изложеност настаната ка-

ко резултат на реструктурирањето, определени со оваа 

одлука, при што се имаат предвид одредбите од оваа 

глава. 

35. Нето-ефектот од реструктурирањето на побару-

вањето/побарувањата не смее да доведе до зголемува-

ње на финансискиот резултат на банката, освен во слу-

чај на намалување на кредитната изложеност како ре-

зултат на наплата. Во период од шест месеци по извр-

шеното реструктурирање, банката не смее да евиденти-

ра приход врз основа на ослободување исправка на 

вредноста/посебна резерва, којшто не е резултат на 

наплата на кредитната изложеност. 

36. По исклучок на точките 34 и 35 од оваа одлука, 

банката може да одреди подобра категорија на ризик 

и/или да пресмета понизок износ на исправка на вред-

носта/посебна резерва, само доколку кредитната изло-

женост настаната како резултат на реструктурирањето 

е обезбедена со инструмент за обезбедување од точката 

12 од оваа одлука. 

37. Банката може да врши капитализација на кама-

тата само доколку таа е дел од реструктурирањето на 

побарувањето/побарувањата, при што се исполнети 

критериумите од оваа глава. 

38. Банката е должна при секое реструктурирање на 

побарување/побарувања да изврши анализа на причи-

ните поради кои се врши реструктурирањето. Врз осно-

ва на изработената анализа, Одборот за управување со 

ризиците, или Кредитниот одбор, донесува одлука за 

реструктурирање на побарување/побарувања. 

  

V.3 Кредитирање за наплата на 

 побарување/побарувања 

 

39. Банката не смее да врши кредитирање за напла-

та на побарување/побарувања. 

Следниве случаи не се сметаат за кредитирање за 

наплата на побарување/побарувања: 

- се одобрува кредит на лице коешто има достасани 

обврски кон банката или на кое во рок од 30 дена му 

достасува некоја обврска кон банката, а банката обез-

бедила документирани докази дека одобрениот кредит 

нема да се користи за отплата кон банката; 

- се врши рефинансирање или реструктурирање; 

- се одобрува кредит на лице за затворање на недоста-

сани обврски кон банката, при што со одобрувањето на 

кредитот се обезбедуваат поповолни услови за лицето; 

- се искористуваат одобрените безусловно неотпо-

викливи рамковни кредити, дозволени пречекорувања 

и кредити врз основа на кредитни картички, при што 

во моментот на одобрувањето лицето немало достаса-

ни обврски кон банката. 

40. Банката е должна да преземе мерки за да се уве-

ри дека кредитната изложеност од точката 39 став 2 

алинеја 1 од оваа одлука, нема да биде искористена за 

плаќање на обврските кон банката. 

 

V.4 Отпис на побарувања 

 

41. Банката врши отпис на побарување: 

- врз основа на правосилна судска одлука (ако е до-

несена конечна судска пресуда за неоснованост на по-

барувањето или дека банката нема право на побарува-

њето, ако е завршена стечајната постапка и слично); 

- во случаите коишто се предвидени со интерен акт 

на банката (пр. кога банката недвосмислено ќе утврди 

неможност и/или неподготвеност на клиентот да ја 

плати обврската, доколку трошоците за покренување и 

водење постапка за присилна наплата се повисоки од 

износот на кредитната изложеност и слично), или 

- станува збор за мали износи на поединечно незна-

чајни побарувања. 

42. Банката врши делумен или целосен отпис на по-

барувањето со одлука на Надзорниот одбор на банката. 

43. За отписите извршени врз основа на точката 41 

став 1 алинеја 2 од оваа одлука, банката изработува 

елаборат за извршен отпис, којшто се разгледува и се 

усвојува од Надзорниот одбор. Елаборатот ги содржи 

следниве елементи: 

- причината поради која се предлага отписот; 

- преземените мерки за наплата на побарувањето и 

резултатите од тие мерки; 

- лицата и органите коишто учествувале во одобру-

вањето на кредитот; 

- причината за непостоење или за несоодветност на 

обезбедувањето на побарувањето; 

- оценка дали се почитувани интерните акти (прави-

ла, процедури и слично) на банката со кои се определу-

ва одобрувањето, следењето, наплатата и отписот на 

побарувањата; 

- во случаите кога постои поврзаност на клиентот 

со банката, се наведуваат лицата поврзани со банката 

коишто согласно со Законот за банките и прописите 

донесени врз основа на тој закон се сметаат за поврза-

ни со клиентот. 

44. По донесената одлука на Надзорниот одбор, от-

пишаното побарување  се пренесува на посебна вонби-

лансна сметка и за него банката води посебна евиден-

ција во период од најмалку десет години. 
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45. Банката не е должна да ги применува одредбите 

од точките 44 и 48 од оваа одлука на отписите од точ-

ката 41 став 1 алинеја 3 од оваа одлука.  

За потребите на точката 41 став 1 алинеја 3 од оваа 

одлука, банката е должна, со одлука на Надзорниот од-

бор, да го утврди максималниот износ на поединечно 

незначајните побарувања. 

 

VI. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

46. Банките составуваат извештај за спроведување-

то на оваа одлука според сметководствената состојба 

на крајот на секој месец и го доставуваат до Народната 

банка. 

Рокот за доставување на извештајот е 15 дена по 

истекот на периодот за кој се известува. 

По исклучок на ставот 2 од оваа точка, рокот за до-

ставување на извештајот со состојба на 31 декември е 

пет работни дена по истекот на рокот за доставување 

на неревидираниот годишен финансиски извештај. 

47. На посебно барање на Народната банка, банката 

е должна да изготви извештај со состојба на друг ден и 

во друг рок коишто се различни од состојбата и рокот 

наведени во точката 46 од оваа одлука. 

48. Банката е должна да ја извести Народната банка за: 

- секое извршено реструктурирање коешто претста-

вува голема изложеност согласно со Законот за банки-

те, и 

- секој извршен отпис на побарувања. 

Известувањето од ставот 1 од оваа точка содржи 

податоци за износот и називот/името и презимето на 

клиентот чиешто побарување се реструктурира, однос-

но се отпишува согласно со ставот 1 од оваа точка. 

Банката го доставува известувањето до Народната бан-

ка во рок од десет дена по донесувањето на одлуката за 

реструктурирање на побарувања, односно одлуката за 

делумен или целосен отпис на побарувања. 

 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

49. Гувернерот на Народната банка го пропишува 

упатството и образецот на извештајот за спроведување-

то на оваа одлука и формата и начинот на доставување 

на податоците од точка 51 став 2 од оваа одлука. 

50. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на 

банките, соодветно се применуваат и на штедилниците. 

Филијалите на странски банки се должни соодветно 

да ги применуваат одредбите од оваа одлука, имајќи ги 

предвид одредбите од Законот за банките и подзакон-

ските акти донесени врз основа на овој закон со кои се 

регулира работењето на филијалите на странски банки 

во Република Македонија. 

51. Банката е должна да го изготви првиот извештај 

од точката 46 став 1 од оваа одлука со состојба на 31 

декември 2013 година и да го достави до Народната 

банка најдоцна до рокот утврден во точката 46 од оваа 

одлука. 

Заедно со извештајот од ставот 1 од оваа точка, 

банката е должна да достави и податоци од кои ќе мо-

же да се согледа ефектот од почетокот на примената на 

одлуката врз износот на исправката на вредноста/по-

себната резерва на банката. 

52. За сѐ што не е предвидено со оваа одлука, соод-
ветно се применуваат одредбите од методологијата за 
евидентирање и вреднување на сметководствените ста-
вки и за подготовка на финансиските извештаи.   

53. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 декември 2013 го-
дина. 

Банката е должна да ги применува одредбите од 
оваа одлука на кредитните изложености одобрени до 
30 ноември 2013 година и на начинот на евиденција на 

побарувањата отпишани до 30 ноември 2013 година, од 
датумот на нејзината примена.  

Доколку банката на 31 декември 2013 година оства-
ри добивка по оданочување, должна е делот од оваа до-
бивка којшто произлегува од ефектот од почетокот на 
примената на оваа одлука, да го искористи за покрива-
ње на загубите од минати години или да го распореди 

во резерви или во задржана добивка коишто ги испол-
нуваат условите од методологијата за утврдување на 
адекватноста на капиталот за вклучување во основниот 
капитал на банката. 

54. На денот на отпочнувањето со примена на оваа 

одлука, престануваат да важат Одлуката за управување 

со кредитниот ризик („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 17/08, 31/09, 91/11 и 127/12) и Одлука-

та за супервизорските стандарди за регулирање на до-

стасаните, а ненаплатени побарувања на банките 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 

134/07).  

 

О бр. 02-15/III-2/2013 Гувернер и претседавач 

28 март 2013 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

___________ 

1138. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.158/10 и 123/12) 

и член 103 став 1 потточка 3) од Законот за банките 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 

90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на 

Република Македонија, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИОТ И РЕГУЛАТОРНИОТ 

ТРЕТМАН НА СРЕДСТВАТА ПРЕЗЕМЕНИ ВРЗ 

ОСНОВА НА НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за 

сметководствениот и регулаторниот третман на средс-

твата преземените врз основа на ненаплатени побару-

вања. 
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2. Одделни изрази употребени во оваа одлука го 

имаат следново значење: 

2.1. Под преземени средства се подразбираат сите 

средства (имот во земјиште, згради, опрема и слично) 

коишто се преземени врз основа на ненаплатени поба-

рувања, со исклучок на преземените хартии од вред-

ност и удели. 

Одредено средство се смета за преземено во момен-

тот на стекнување правна основа за запишување на 

сопственоста, којшто се смета како датум на презема-

ње на средството. 

2.2. Проценетата вредност на преземеното средство 

е еднаква на проценетата пазарна вредност на преземе-

ното средство определена од овластен проценувач во 

согласност со закон, намалена за очекуваните трошоци 

за продажба коишто ќе паднат на товар на банката.  

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, за преземе-

ните средства чијашто вредност е помала од 1.000.000 

денари, проценетата вредност не мора да биде опреде-

лена од овластен проценувач, туку може да биде опре-

делена од страна на банката, во согласност со нејзини-

те интерни акти, намалена за очекуваните трошоци за 

продажба коишто ќе паднат на товар на банката. 

Очекуваните трошоци за продажба се трошоци кои-

што се директно поврзани со продажбата на преземе-

ното средство, како на пример нотарски трошоци, да-

ноци и слично. 

2.3. Набавната вредност на преземеното средство е 

вредноста наведена во актот донесен од страна на над-

лежен орган од кој произлегува правната основа за 

стекнување право на сопственост на банката над презе-

меното средство. 

2.4. Почетната сметководствена вредност е помали-

от износ од проценетата вредност важечка на датумот 

на преземање и набавната вредност на преземеното 

средство. 

2.5. Нето-вредноста на преземеното средство ја 

претставува почетната сметководствена вредност нама-

лена за вкупниот износ на оштетувањето. 

2.6. Под ненаплатено побарување се подразбира по-

барувањето коешто е целосно или делумно затворено 

со преземањето на средството од потточка 2.1 од оваа 

точка, коешто служело како обезбедување за тоа поба-

рување. 

Банката може да направи отпис на делот од побару-

вањето којшто не е наплатен со преземеното средство, 

согласно со соодветните одредби од Одлуката за упра-

вување со кредитниот ризик. 

2.7. Под затворена исправка на вредноста/посебна 

резерва се подразбира износот на исправка на вредно-

ста/посебна резерва којшто банката го искнижила од 

билансот на состојба како резултат на затворањето на 

ненаплатеното побарување преку преземање на средс-

твото коешто служело како обезбедување за тоа поба-

рување, при што во овој износ не се вклучува износот 

на исправка на вредноста/посебна резерва којшто бан-

ката го искнижила од билансот на состојба врз основа 

на направениот отпис од потточка 2.6 став 2 од оваа 

точка. 

II. ПОЧЕТНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ 

СРЕДСТВА 

 

3. На датумот на преземање, преземеното средство 

се признава во билансите на банката по почетната сме-

тководствена вредност. 

4. Банката е должна да обезбеди процена на пазар-

ната вредност на преземеното средство којашто е ва-

жечка на датумот на преземање на средството. 

5. На датумот на преземање на средството, банката 

е должна во билансот на состојба да прикаже оштету-

вање од најмалку 20% од почетната сметководствена 

вредност на преземеното средство. 

6. Доколку износот на затворената исправка на 

вредноста/посебна резерва е поголем од оштетувањето 

од точката 5 од оваа одлука, банката е должна да ја 

признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на 

датумот на преземање на средството. 

Ревалоризациската резерва од ставот 1 од оваа точ-

ка е дел од дополнителниот капитал на банката и може 

да се исклучи од износот на дополнителниот капитал 

доколку бидат исполнети условите определени во Од-

луката за методологијата за утврдување на адекватно-

ста на капиталот. 

 

III. ПОСЛЕДОВАТЕЛНО МЕРЕЊЕ НА  

ПРЕЗЕМЕНИТЕ СРЕДСТВА 

 

7. Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, 

банката е должна да ја утврди проценетата вредност на 

преземеното средство и во билансот на успех да приз-

нае загуба за оштетување еднаква најмалку на поголе-

миот износ од: 

- негативната разлика помеѓу проценетата вредност 

и нето-вредноста на преземеното средство и  

- 20% од нето-вредноста на преземеното средство. 

Во периодот помеѓу две процени на пазарната вред-

ност на преземеното средство, банката ќе признае во 

билансот на успех дополнителен износ на загуба за 

оштетување еднаков на негативната разлика помеѓу не-

то-вредноста и износот на објавената намалена про-

дажна цена на преземеното средство. 

8. Доколку банката не успее да го продаде преземе-

ното средство во рок од пет години по датумот на него-

вото преземање, должна е на крајот на петтата година 

да ја сведе нето-вредноста на преземеното средство на 

нула. 

 

IV. МЕРЕЊЕ НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПРЕЗЕМЕНИ 

СРЕДСТВА 

 

9. За средствата преземени до датумот на влегување 

во сила на оваа одлука, банката е должна да ја утврдува 

проценетата вредност и да признае загуба за оштетува-

ње согласно со точката 7 од оваа одлука.  

10. Доколку банката не ги продаде средствата пре-

земени до 1 јануари 2010 година најдоцна до 1 јануари 

2017 година, должна е на 1 јануари 2017 година да ја 

сведе нивната нето-вредност на нула. 
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11. За средствата преземени во периодот од 1 јануа-

ри 2010 година до датумот на влегување во сила на 

оваа одлука, банката е должна да го направи првото 

признавање на загубата за оштетување од точката 9 од 

оваа одлука најдоцна до 1 јануари 2014 година.  

Доколку банката не ги продаде затечените средства 

од ставот 1 од оваа точка најдоцна до 1 јануари 2018 

година, должна е на 1 јануари 2018 година да ја сведе 

нивната нето-вредност на нула. 

 

V. РЕГУЛАТОРЕН ТРЕТМАН 

 

12. При утврдувањето на лимитите од член 78 ста-

вови 6 и 7 од Законот за банките, се зема предвид нето-

вредноста на преземените средства.  

 

VI. УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕЗЕМЕНИТЕ СРЕДСТВА 

 

13. Банката е должна да воспостави и да применува 

интерен/интерни акт/акти за управување со преземени-

те средства којшто најмалку се однесува на: 

- активностите, роковите и условите за продажба на 

преземените средства; 

- планот за продажба на одделно преземено средст-

во којшто ги содржи најмалку следниве елементи: про-

дажна цена, дозволено отстапување од продажната це-

на, начин на продажба и максимален период за про-

дажбата и активности за наоѓање купувач; 

- следењето на спроведувањето на планот за про-

дажба и следење на пазарните движењата коишто мо-

жат да имаат влијание врз спроведувањето на планот; 

- условите под кои може да дојде до промена на 

планот за продажба; 

- надлежностите на лицата/органите во банката за 

спроведување на планот за продажба, за следење на не-

говото спроведување и за негова промена; 

- содржината и фреквенција на известување на над-

лежните органи на банката за преземените средства. 

14. Во период од три месеци по датумот на презе-

мање на средството, банката е должна да донесе одлука 

за продажба и план за продажба на преземеното средс-

тво. 

Одлуката од ставот 1 од оваа точка ја носи надле-

жен орган во банката, согласно со интерните акти од 

точката 13 од оваа одлука. 

15. Управниот одбор на банката е должен најмалку 

на квартална основа да доставува извештаи до Надзор-

ниот одбор за: 

- износот и видот на преземените средства, 

- активностите преземени за нивна продажба, 

- статусот на остварување на плановите за продаж-

ба на преземените средства, 

- промените во плановите за продажба и причините 

поради кои се извршени тие промени (пр. промени во 

пазарните услови, оштетувања на преземеното средс-

тво и слично),  

- износот на продадените преземени средства. 

Покрај извештаите од ставот 1 од оваа точка, нај-

малку еднаш годишно Управниот одбор го известува 

Надзорниот одбор за износот на вкупното оштетување 

по одделни преземени средства. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

16. Гувернерот на Народната банка на Република 

Македонија може да пропише упатство за спроведува-

ње на оваа одлука. 

17. На хартиите од вредност и уделите преземени 

врз основа на ненаплатени побарувања, соодветно се 

применуваат одредбите од главите V и VI од оваа од-

лука. 

18. За сѐ што не е предвидено со оваа одлука, соод-

ветно ќе се применуваат одредбите од Одлуката за ме-

тодологијата за евидентирање и вреднување на сметко-

водствените ставки и за подготовка на финансиските 

извештаи.  

19. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на 

банките се применуваат и на штедилниците во Репуб-

лика Македонија. 

20. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

21. На денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за сметководствениот и 

регулаторниот третман на преземените средства врз ос-

нова на ненаплатени побарувања („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 79/07 и 74/12). 

 

О бр. 02-15/III-3/2013 Гувернер и претседавач 

28 март 2013 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

___________ 

1139. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.158/10 и 123/12) 

и член 2 став 1 точка 29 и член 64 став 3 од Законот за 

банките („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната 

банка на Република Македонија, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ 

 

1. Во Одлуката за методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 47/12), во точката 6 став 1 потточ-

ка 10), алинејата 3 се заменува со нова којашто гласи: 

„- судската власт, Уставниот суд и други правосуд-

ни органи и институции;“. 

Во ставот 1 потточка 12) став 3 алинеја 2 потточка 

б) по зборот: „органите“ се додаваат зборовите: „и ин-

ституциите“, а зборовите: „Управата за спречување на 

перење пари и финансирање на тероризмот“, се заме-

нуваат со зборовите: „Управата за финансиско разузна-

вање“. 

Во ставот 1 потточка 18), зборовите: „терасата и ло-

ѓијата“ се заменуваат со зборовите: „терасата, лоѓијата 

или дворното место“. 
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Во ставот 1 потточка 19) во првата и третата рече-

ница, по зборот: „паркирање“ се додаваат зборовите: 

„или дворното место“. 

2. Во точката 15 став 1 потточка б) алинеја 2, точка-

та и запирката се заменува со запирка и се додава нова 

алинеја 3 којашто гласи: 

„- 100% од ревалоризациската резерва утврдена 

согласно со Одлуката за сметководствениот и регула-

торниот третман на преземените средства врз основа 

на ненаплатени побарувања;“ 
Во ставот 2, по зборовите: „акции од“, се додаваат 

зборовите: „ставот 1“. 
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 коишто 

гласат: 
„Ревалоризациската резерва од ставот 1 потточка б) 

алинеја 3 од оваа точка може да се исклучи од износот 
на дополнителниот капитал во следниве случаи: 

- само за оној дел којшто се однесува на продадени-
те преземени средства за кои претходно бил прикажан 
износ на ревалоризациска резерва, или 

- само за износ којшто е еднаков на износот на до-
бивката по оданочувањето за кој Собранието на банка-
та донесло одлука да се распореди во резервите или во 
задржаната нераспоредена добивка, коишто ги испол-
нуваат условите од точката 11 став 2 и 3 и точката 12 
став 1 потточка 2) од оваа одлука. 

Во Одлуката од ставот 3 алинеја 2 од оваа точка се 
наведуваат преземените средства чијашто ревалориза-
циска резерва се ослободува.“  

3. Во точката 182 став 2 алинеја 1, точката и запир-
ката се заменува со запирка и се додава зборот: „или“. 

4. Во точката 183 став 1 зборовите: „може да“ и 
зборот: „само“ се бришат. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О бр. 02-15/III-4/2013 Гувернер и претседавач 
28 март 2013 година на Советот на Народната банка 

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

___________ 

1140. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, член 68 став 2 и 

член 69 став 1 од Законот за Народната банка на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.158/10 и 123/12) и член 103 став 1 точка 3 од 

Законот за банките („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на На-

родната банка на Република Македонија, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДО-

ЛОГИЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ 

НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ СТАВКИ И ЗА ПОД-

ГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

 

1. Во Одлуката за методологија за евидентирање и 

вреднување на сметководствените ставки и за подгото-

вка на финансиските извештаи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 169/10 и 165/12) се вршат 

измени во Методологијата.  

2. Измените на Методологијата се прилог на оваа 

одлука и се нејзин составен дел. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

О бр. 02-15/III-5/2013 Гувернер и претседавач 

28 март 2013 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

 

 

Прилог  

 

1. Во Методологијата за евидентирање и вреднува-

ње на сметководствените ставки и за подготовка на фи-

нансиските извештаи, точка 3 потточката 3.9. се мену-

ва и гласи: 

 

„ 3.9. Преземени средства врз основа на ненапла-

тени побарувања 

 

3.9.1. Класификација 

 

Оваа категорија може да се употребува само за зем-

јиште, згради (или дел од згради), опрема и други вред-

ности добиени врз основа на ненаплатени побарувања. 

Одредено средство се смета за преземено во моментот 

на стекнување правна основа за запишување на сопс-

твеноста.  

 

3.9.2. Признавање 

 

Преземените средства врз основа на ненаплатени 

побарувања се признаваат само во случај кога постап-

ките за преземање се законски извршени (стекната е 

правна основа за запишување на сопственоста). След-

ниве критериуми мораат да бидат исполнети: 

- кредитот, или друго побарување, законски да се 

смета за намирен во моментот на преземањето на 

средствата ставени како обезбедување за тој кредит, 

или за друго побарување, со што критериумите за де-

признавање на кредитот/побарувањето се исполнети 

(види поглавје 3.6.); 

- сите права и ризици коишто произлегуваат од пре-

земеното средство врз основа на ненаплатени побару-

вања да ѝ бидат пренесени на банката; 

- да биде веројатно дека преземеното средство врз 

основа на ненаплатени побарувања ќе создаде идни 

економски користи коишто ќе претставуваат прилив за 

банката; 

- да може веродостојно да се измери вредноста на 

преземеното средство врз основа на ненаплатени поба-

рувања. 

 

3.9.3. Мерење 

 

Почетно мерење 

 

Преземените средства врз основа на ненаплатени 

побарувања првично се признаваат по пониската од:  
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- набавната вредност, којашто е вредноста наведена 

во актот донесен од страна на надлежен орган од кој 

произлегува правната основа за стекнување право на 

сопственост на банката над преземеното средство; и  

- проценетата вредност на преземеното средство ва-

жечка на датумот на преземањето, намалена за очеку-

ваните трошоци за продажба коишто ќе паднат на то-

вар на банката.  

Истовремено, побарувањето или делот од побарува-

њето коешто е намирено со преземеното средство се 

искнижува од билансот на состојба.  

Доколку побарувањето коешто е намирено со пре-

земање хартии од вредност и удели било претходно 

оштетено, исправката на вредноста (загубата поради 

оштетување) треба да се ослободи/анулира низ билан-

сот на успех.   

При почетното мерење на преземените средства 

(имот во земјиште, згради, опрема и слично) и други 

вредности, со исклучок на преземените хартии од вред-

ност и удели, се применуваат одредбите од Одлуката за 

сметководствениот и регулаторниот третман на преземе-

ните средства врз основа на ненаплатени побарувања. 

Доколку за разликата помеѓу набавната вредност и 

проценетата вредност на преземеното обезбедување, 

банката направи отпис на делот од побарувањето кој-

што не е намирен со преземеното средство, се приме-

нуваат одредбите за отпис на побарувањата од Одлука-

та за управување со кредитниот ризик, пропишана од 

Народната банка. 

 

Последователно мерење 

 

Преземените средства (имот во земјиште, згради, 

опрема и слично) и други вредности, со исклучок на 

преземените хартии од вредност и удели, се мерат пос-

ледователно согласно со Одлуката за сметководствени-

от и регулаторниот третман на преземените средства 

врз основа на ненаплатени побарувања. 

Преземените хартии од вредност и удели се мерат 

последователно според пониската вредност од сметко-

водствената вредност и објективната вредност, намале-

на за трошоците за продажба. Најмалку еднаш во пери-

од од дванаесет месеци, банката е должна да ја преоце-

ни вредноста на преземените хартии од вредност и уде-

ли. Во случај кога преоценетата вредност на преземе-

ните хартии од вредност и удели е помала од сметко-

водствената вредност намалена за загубите за оштету-

вање признаени во минати периоди, банката е должна 

да прикаже загуба за оштетување/исправка на вредно-

ста, во висина на разликата помеѓу двете вредности.  

Преземените средства врз основа на ненаплатени 

побарувања се депризнаваат при продажбата или кога 

трајно ќе се повлечат од употреба (не се очекуваат ид-

ни економски користи). 

Остварениот износ над, односно под сметководс-

твената вредност намалена за загубите за оштетување 

признаени во минати периоди се признава како приход 

во позицијата „Останати приходи од дејноста“, однос-

но како расход во позицијата „Останати расходи од 

дејноста“, на денот на продажбата. 

3.9.4. Обелоденување 

 

Банката треба да ги обелодени: 

- ограничувањата/пречките за остварување на про-

дажбата на преземените средства врз основа на ненап-

латени побарувања (ако има) и сегашната сметководс-

твена вредност на средството;  

- остварените приходи и приливи од продажба на 

преземените средства врз основа на ненаплатени поба-

рувања;   

- усогласувањето на зголемувањата и отуѓувањата 

за периодот; 

- објективната или проценетата вредност на презе-

мените средства врз основа на ненаплатени побарува-

ња или објаснување зошто објективната вредност не 

може разумно да се определи. 

Во моделот на финансиските извештаи за банките 

треба да се пополни белешката 27 - Преземени средс-

тва врз основа на ненаплатени побарувања. 

 

3.9.5. Сметковен план 

 

Група на 

сметки 

Назив на сметката/групата на сметки 

06 ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА ВРЗ ОСНОВА 

НА НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА  

 

“ 

____________ 

1141. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 

2 од Законот за Народната банка на Република Македо-

нија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/10 и 123/12), Советот на Народната банка на Ре-

публика Македонија, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНС-

ТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 

УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Во Одлуката за единствената тарифа на надоме-

стоците за услугите што ги врши Народната банка на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 100/12), во точка 9, по потточката 9.20 

се додава нова потточка 9.21 којашто гласи:  

 

„9.21 Разгледување барање за доби-

вање согласност за вршење 

микроплаќање 

80.000 денари“ 

 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.  

 

О бр. 02-15/III-6/2013 Гувернер и претседавач 

28 март 2013 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 



3 април 2013  Бр. 50 - Стр. 89 

 
 

1142. 

Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.158/10 и 123/12) 

и член 23 став 2 од Законот за девизното работење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.34/01, 

49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11), Советот на 

Народната банка на Република Македонија, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-

ТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИ-

ДЕНТИТЕ КОИШТО НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, 

МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ ВО 

СТРАНСТВО 

 

1. Во Одлуката за начинот и условите под кои рези-

дентите коишто не се овластени банки, можат да отво-

раат и да имаат сметки во странство („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 165/11, 46/12 и 87/12), 

во точката 4 став 2 алинеја 5 по зборот: „странство“ се 

додаваат зборовите: „или вонсудска спогодба склучена 

во странство“.  

По алинеjата 8, се додава нова алинеја 9 којашто 

гласи:  

„ - за наплата на побарувања во странство остваре-

ни врз основа на поврат на данок на додадена вредност 

од трговски трансакции, во случај кога регулативата на 

земјата во која настанало побарувањето врз основа на 

поврат на данок на додадена вредност го обврзува ре-

зидентот да отвори сметка кај странска банка, за напла-

та на такво побарување во таа земја.“  

2. Во точката 6 став 1, потточката д) се менува и 

гласи: 

„за наплата на побарувања врз основа на судска од-

лука донесена од надлежен суд во странство или врз 

основа на вонсудска спогодба склучена во странство, 

до висината на износот во одлуката, односно спогодба-

та.“ 

По потточката ж) се додава нова потточка з) која-

што гласи:  

„з) за наплата на побарувања во странство остваре-

ни од поврат на данок на додадена вредност од тргов-

ски трансакции, во согласност со даночните прописи 

на земјата во која се отвора сметката, до висината на 

износот за поврат на данокот на додадена вредност.“   

3. Во точката 9 став 1 потточка д), по зборот: 

„странство“ се додаваат зборовите: „или врз основа на 

вонсудска спогодба склучена во странство“.  

Во алинејата 2 по зборот: „странство“ се додаваат 

зборовите: „или примерок од вонсудската спогодба 

склучена во странство“. 

По потточката ж), се додава нова потточка з) која-

што гласи:  

„з) за издавање одобрение за отворање и имање 

сметка кај странска банка заради наплата на побарува-

ња во странство остварени од поврат на данок на дода-

дена вредност од трговски трансакции: 

- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот ре-

гистар и регистарот на други правни лица. Изводот од 

трговскиот регистар треба да биде издаден од надле-

жен орган и да не е постар од 1 (една) година; 

- документација од надлежна институција во 

странство со која ќе се докаже дека настанало побару-

вање врз основа на поврат на данок на додадена вред-

ност како и за износот (висината) на побарувањето.“ 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.  

 

О бр. 02-15/III-7/2013 Гувернер и претседавач 

28 март 2013 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

_____________ 

1143. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.158/10 и 123/12) 

и член 27-б став 7 од Законот за платниот промет 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 

59/12 и 166/12), Советот на Народната банка на Репуб-

лика Македонија, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

ЗА ВРШЕЊЕ МИКРОПЛАЌАЊЕ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со оваа одлука се пропишува документацијата 

којашто треба да ја достави лицето кое има намера да 

биде посредник при микроплаќање, како и начинот на 

нејзиното доставување и оценување заради добивање 

согласност за вршење микроплаќање. 

2. Народната банка на Република Македонија (во 

натамошниот текст: Народната банка) издава соглас-

ност за вршење микроплаќање на поединечно правно 

лице како посредник при микроплаќање без оглед дали 

користи едно или повеќе средства за микроплаќање 

(телекомуникациски, дигитални или информациско-

технолошки уреди). 

 

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОН БАРАЊЕТО 

ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ  

МИКРОПЛАЌАЊЕ 

 

3. Кон барањето за издавање согласност за вршење 

микроплаќање се доставува: 

3.1. Извод од регистарот на трговски друштва во 

кој е запишано  правното лице кое има намера да биде 

посредник при микроплаќање, во кој се содржани по-

датоците за називот, седиштето, адресата, матичниот и 

даночниот број на правното лице, одговорното лице на 

правното лице, како и податок дека правното лице има 
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основна главнина во паричен облик во износ од најмал-

ку 3.000.000 денари. Изводот од регистарот не смее да 

е постар од три месеци пред денот на поднесувањето 

на барањето; 

3.2. Податоци (име и презиме, место и датум на ра-

ѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лична 

карта) за одговорното лице во правното лице, преземе-

ни од личната карта, односно копија од пасошот на од-

говорното лице во правното лице (за странско физичко 

лице). Во прилог кон податоците за одговорното лице 

преземени од личната карта, се доставува изјава од ли-

цето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од 

страна на овластено лице (нотар); 

3.3. Важечка потврда за престој и важечка дозвола 

за работа во Република Македонија (за странско фи-

зичко лице); 

3.4. Правила и процедури за вршење микроплаќање 

коишто на јасен начин го дефинираат вршењето на ми-

кроплаќањето, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: 

- Податоци за називот на организацискиот дел пре-

ку кој ќе се извршува микроплаќањето и неговата хие-

рархиска поставеност во однос на организациската по-

ставеност на правното лице, податоци за бројот и обра-

зованието на лицата кои ќе бидат вклучени вo процесот 

на вршење микроплаќање кај правното лице;  

- Дефинирање на правата и одговорностите на учес-

ниците во процесот на микроплаќање преку склучување 

договори помеѓу лицето кое има намера да биде посред-

ник при микроплаќање со корисникот на микроплаќање 

и со добавувачот на производи и услуги. Притоа, во до-

говорите на јасен начин да бидат содржани информации 

најмалку за: услугите коишто ги нуди лицето кое има 

намера да биде посредникот при микроплаќање, иници-

јалниот лимит по поединечен износ и по корисник на 

микроплаќање и начинот и формата на известување под 

кои тие може да се променат, вкупните трошоци за ми-

кроплаќање коишто паѓаат на товар на корисникот на 

микроплаќање/добавувачот за производи и услуги, како 

и условите под кои тие можат да се променат, начинот и 

формата во која корисникот на микроплаќање без надо-

месток ќе добива извештај за извршените микроплаќања 

и за трошоците за секое микроплаќање, начинот на рек-

ламација и поплаки, како и начинот на раскинување на 

договорот за микроплаќање. Исто така, во договорите 

треба да се обработат техничките стандарди за сигурен и 

ефикасен пренос на средства во процесот на микропла-

ќање согласно со Одлуката за техничките стандарди за 

вршење микроплаќање. 

- Обезбедување транспарентност во процесот на ми-

кроплаќање, најмалку преку јавна достапност на 

упатствoто за корисниците на микроплаќање, како и об-

јавување на ценовникот за  услугите и трошоците за вр-

шење на микроплаќањето коишто ги нуди посредникот 

при микроплаќање за корисниците на микроплаќање.  

3.6. Програма за спречување на перење пари и фи-

нансирање на тероризмот одобрена од Управата за фи-

нансиско разузнавање согласно со Законот за спречува-

ње перење пари и други приноси од казниво дело и фи-

нансирање на тероризам. 

3.7. Доказ дека се исполнети техничките стандарди 

за вршење микроплаќање определени со Одлуката за 

техничките стандарди за вршење микроплаќање, кои-

што меѓу другото ги вклучуваат следните документи:  

- Извештајот од извршената анализа на ризиците; 

- Политиката за сигурност на информативниот си-

стем и интерните акти коишто треба да обезбедат неј-

зина ефикасна примена; 

- Интерниот акт за дефинирање на методите за потвр-

дување на идентитетот на корисникот за микроплаќање; 

- Договорот за помошни услуги помеѓу друштвото 

за помошни услуги за информативниот систем за ми-

кроплаќање и лицето кое има намера да биде посред-

никот при микроплаќање; 

- Извештаите за дефинираните показатели за ефи-

касноста за оперативната достапност и за оперативниот 

капацитет на системот за микроплаќање; 

- Упатството за вршење микроплаќање; 

- Процедурите за навремено завршување на обрабо-

тката и порамнувањето во случај на технички проблеми.  

3.8. Во процесот на одлучување Народната банка 

може да побара дополнителна документација заради 

допрецизирање на веќе доставената документација. 

4. Посредникот при микроплаќање е должен, пис-

мено, во рок не подолг од осум работни дена, да ја из-

вести Народната банка за секоја промена во документа-

цијата којашто е приложена кон барањето за добивање 

согласност за вршење микроплаќање и да достави 

образложение за причините поради кои е извршена 

промената. 

 

III. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈАТА И ПОСТАПКА ЗА НЕЈЗИНА ОЦЕНКА 

 

5. Народната банка разгледува комплетно барање за 

издавање согласност за вршење на микроплаќањето. 

Под комплетно барање се подразбира документацијата 

пропишана со оваа одлука. 

6. Документацијата кон барањето треба да биде до-

ставена во оригинал или заверена фотокопија од страна 

на овластено лице (нотар), а доколку не е напишана на 

македонски јазик, треба да биде доставена во превод 

извршен од страна на овластен судски преведувач заве-

рено на нотар. 

7. Кон барањето за издавање на согласноста, правно-

то лице е должно да достави податоци за овластено лице 

за контакт со Народната банка и доказ  за  платена тари-

фа за разгледување на барањето согласно со Одлуката за 

единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги 

врши Народната банка на Република Македонија. 

8. При одлучувањето по поднесеното барање На-

родната банка врши оценка на доставената документа-

ција од глава II на оваа одлука и документацијата до-

ставена согласно со Одлуката за техничките стандарди 

за вршење микроплаќање.  

9. Врз основа на доставената документација, се оце-

нува дали: 

9.1. Барањето содржи комплетна документација 

пропишана согласно со оваа одлука;  

9.2. Доставената документација содржи точни и ви-

стинити податоци; 



3 април 2013  Бр. 50 - Стр. 91 

 
 

9.3. Согласноста да се изврши микроплаќањето се 

дава преку средствата за телекомуникација, дигитални-

те или информациско-технолошките уреди; 

9.4. Се исполнети условите поврзани со техничките 

стандарди за вршење микроплаќање согласно со Одлу-

ката за техничките стандарди за микроплаќање, и 

9.5. Се исполнети условите поврзани со дозволени-

те износи на микроплаќање дефинирани со Законот за 

платниот промет. 

10. Врз основа на оценката од точка 9 на оваа одлу-

ка, гувернерот донесува решение за издавање соглас-

ност за вршење микроплаќање или за одбивање на ба-

рањето за издавање согласност, во роковите пропиша-

ни со Законот за платниот промет. 

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

О бр. 02-15/III-8/2013 Гувернер и претседавач 

28 март 2013 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

___________ 

1144. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.158/10 и 123/12) 

и член 27-б став 6 од Законот за платен промет („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.113/07, 22/08, 

159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12 и 166/12), Со-

ветот на Народна банка на Република Македонија, до-

несе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ВРШЕЊЕ МИКРОПЛАЌАЊЕ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со оваа одлука се пропишуваат техничките стан-

дарди коишто посредникот при микроплаќање треба да 

ги исполнува.  

Техничките стандарди ги опфаќаат критериумите за 

обезбедување на сигурноста и оперативната достап-

ност на воспоставениот информативен систем, сигурни 

и ефикасни преноси на средства помеѓу корисникот на 

микроплаќање, посредникот при микроплаќање и доба-

вувачите на производи и услуги во процесот на ми-

кроплаќање. 

2. Одделни изрази употребени во оваа одлука го 

имаат следново значење: 

2.1. Учесници во системот за микроплаќање се: ко-

рисниците на микроплаќање и добавувачите на произ-

води и услуги кои со посредникот при микроплаќање 

имаат склучено договор. 

2.2. Информативниот систем којшто се користи за 

обработка на микроплаќањата (во понатамошниот 

текст: информативен систем за микроплаќање) го оп-

фаќа информативниот систем сместен кај посредникот 

при микроплаќање, телекомуникациското поврзување 

и информативна точка на присуство кај добавувачот на 

услугата.  

2.3. Информативни средства претставуваат делови-

те од информативниот систем за микроплаќање коишто 

ја чуваат, ја пренесуваат и ја менуваат информацијата 

којашто се пренесува низ информативниот систем за 

микроплаќање. 

2.4. Под информативна точка на присуство кај до-

бавувачот на производи и услуги (во понатамошниот 

текст: точка на присуство) се подразбира специјализи-

рана хардверска терминална опрема или специјализи-

рана софтверска инфраструктура преку која може да се 

започне и да се потврди микроплаќањето преку средс-

твата за телекомуникација, дигиталните и информаци-

ско-технолошките уреди од страна на корисниците на 

микроплаќањата. Корисникот на микроплаќање може 

да има едно или повеќе средства за телекомуникација 

и/или дигитално-технолошки уреди преку кои ќе може 

да се поврзе со информативниот систем за микроплаќа-

ње преку информативната точка на присуство кај доба-

вувачот на производи и услуги. Со овие средства/уреди 

корисникот на микроплаќање ќе може да започне и да 

издаде согласност за извршување на микроплаќањето. 

2.5. Под физичка точка на присуство кај добавува-

чот на производи и услуги се подразбира инсталација 

на специјализирана терминална опрема кај добавува-

чот на производи и услуги.  

2.6. Под виртуелна точка на присуство се подразби-

ра инсталација на специјализирана софтверска инфра-

структура кај добавувачот на производи и услуги преку 

која може да се започне и да се потврди микроплаќање-

то од страна на корисникот на микроплаќање.  

2.7. Потврда на идентитетот на корисникот на ми-

кроплаќање претставува систем за еднозначно иденти-

фикување и потврдување на идентитетот на корисни-

кот на  микроплаќања. 

2.8. Двојна потврда на идентитетот на корисникот 

на микроплаќање претставува систем за еднозначно 

идентификување и потврдување на идентитетот на ко-

рисникот на микроплаќањето којшто се одвива преку 

две независни линии/канали на пристап до информа-

тивниот систем за микроплаќање.  

2.9. Под сигурност на информативниот систем се 

подразбира воспоставување и примена на техничките 

стандарди за сигурност на информативниот систем, 

преку анализа на ризици, политика за сигурност на ин-

формативниот систем и потврда на идентитетот на ко-

рисникот. 

2.10. Под доверливост на информативниот систем 

за микроплаќање се подразбира достапност на инфор-

мациите и информативните средства во зависност од 

степенот на доверливост до лицата кои имаат овласту-

вање за пристап.  

2.11. Под интегритет на информативниот систем за 

микроплаќање се подразбира заштита на точноста и 

комплетноста на информациите коишто се пренесуваат 

преку информативните средства. 
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2.12. Под ризик за сигурноста на информативниот 

систем за микроплаќање се подразбира ризикот од фи-

нансиска загуба или нарушен углед за посредникот при 

микроплаќање поради губење и неовластено користење 

на информациите и информативните средства.  

2.13. Под оперативна достапност се подразбира из-

вршување на оперативните активности во согласност 

со дефинирани показатели за ефикасност на информа-

тивниот систем за микроплаќање.  

2.14. Под сигурен и ефикасен пренос на средства се 

подразбира пренос на средства во согласност со прави-

лата за начинот на обработка, одговорност и реклама-

ции, порамнување, контрола на лимитите и транспа-

рентност на системот за микроплаќање, содржани во 

оваа одлука. 

2.15. Под друштво за помошни услуги за информа-

тивниот систем за микроплаќање (во понатамошниот 

текст: друштвото за помошни услуги) се подразбира 

надворешно лице кое, врз основа на писмен договор, 

прибира, обработува и чува податоци за посредникот 

при микроплаќање при извршувањето на микроплаќа-

њата.  

 

II. ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА СИГУРНОСТ НА 

ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ ЗА МИКРОПЛАЌАЊЕ 

 

Анализа на ризиците 

 

3. Под анализа на ризиците, според оваа одлука, се 

подразбира воспоставување постојан процес преку кој 

се врши проценка на ризиците за сигурноста на инфор-

мативниот систем за микроплаќање.  

Процесот опфаќа:  

- идентификација на информациите и информатив-

ните средства на информативниот систем за микропла-

ќање;  

- класификација на информациите и информативни-

те средства на информативниот систем за микроплаќа-

ње од аспект на нивниот степен на доверливост и инте-

гритет; 

- анализа на веројатноста за појава на штетни наста-

ни и слабости на информативниот систем за микропла-

ќање и идентификација на можните последици;  

- доделување приоритет на ризиците во зависност од 

големината на потенцијалната финансиска загуба или 

нарушување на углед што може да го предизвикаат.  

Посредникот при микроплаќање треба да изработи 

извештај за извршената анализа на ризиците.  

Посредникот при микроплаќање треба да изврши 

анализа на ризиците најмалку пред секоја промена на 

воспоставениот информативен систем за микроплаќање.  

 

Политика за сигурност на информативниот систем 

 

4. Посредникот при микроплаќање е должен да до-

несе и да применува Политика за сигурност на инфор-

мативниот систем, којашто треба да ги содржи најмал-

ку следниве елементи:  

- класификација на информациите и информативни-

те средства со степен на доверливост;  

- спроведување на анализата на ризиците; 

- начин на информирање на корисникот на микроп-

лаќање и добавувачот на услуги и производи за пра-

вилно користење на системот;  

- дефинирање на постапката за изработка, одржува-

ње и блокирање на механизмите за обезбедување по-

тврда на идентитетот на корисникот на микроплаќање; 

- дефинирање на постапката за изработка, одржува-

ње и повлекување на хардверската/софтверската ин-

фраструктура наменета за добавувачот на производи и 

услуги; 

- управување со сигурносните инциденти и воспо-

ставување соодветен механизам за нивно идентифику-

вање, пријавување и ефикасно отстранување на можни-

те ризици за сигурноста на информативниот систем за 

микроплаќање;  

- дефинирање соодветна документирана постапка за 

снимање на постапките и редоследот на активностите 

коишто се изведувале на одредени делови од информа-

тивниот систем за микроплаќање;  

- дефинирање на начинот на телекомуникациско 

поврзување и обезбедување заштита на податоците ко-

ишто се пренесуваат на различните нивоа на информа-

тивниот систем за микроплаќање;  

- дефинирање сигурносни зони за да се ограничи 

физичкиот пристап до значајните информации и ин-

формативни средства од информативниот систем за 

микроплаќање; 

- опис на воспоставените административни, технич-

ки и физички сигурносни контроли на информативниот 

систем за микроплаќање.   

Посредникот при микроплаќање може да воспоста-

ви соодветни интерни акти за ефикасна примена на по-

литиката од став 1 од оваа точка.  

5. Посредникот при микроплаќање е должен да ја 

извести Народната банка на Република Македонија (во 

понатамошниот текст: Народната банка) во случаите 

кога ќе идентификува дека се случило највисоко ниво 

на сигурносен инцидент во информативниот систем за 

микроплаќање.  

Посредникот при микроплаќање е должен да го до-

стави известувањето од став 1 на оваа точка до Народ-

ната банка, во рок што не е подолг од три дена од де-

нот кога е утврдено дека настанал сигурносниот инци-

дент.  

 

Потврда на идентитетот на корисникот  

на микроплаќање 

 

6. Посредникот при микроплаќање треба да дефи-

нира и да применува сигурни и ефикасни методи за по-

тврдување на идентитетот на корисникот на микропла-

ќање. Механизмите за потврда на идентитетот треба да 

се подготват во соодветна средина со ограничен при-

стап.    

7. Потврдувањето на идентитетот на корисникот на 

микроплаќање може да се врши со користење на след-

ниве три методи:  

- преку слог на знаци што му е познат единствено 

на корисникот на микроплаќање, како што се лозинка, 

траен ПИН, ПИН за една намена и сл.;  
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- преку средство за телекомуникација, дигитално-

технолошки уреди коишто единствено корисникот на 

микроплаќање ги поседува, како што е мобилен теле-

фон, дигитален приемник, електронска картичка и сл. 

и/или  

- преку некоја од единствените лични физички ка-

рактеристики на корисникот на микроплаќање, како 

што е отпечаток од прст, препознавање на говор и сл.  

8. Во информативниот систем за микроплаќање мо-

ра да има вградено потврда на идентитетот на корисни-

кот на микроплаќање со комбинација од најмалку два 

од трите методи дефинирани во точка 7 од оваа одлука. 

9. Потврдата на идентитетот на корисникот на ми-

кроплаќање се одвива преку точката на присуство кај 

добавувачот на производи и услуги со користење на 

шифриран телекомуникациски канал до информатив-

ниот систем за  микроплаќањата.   

10. Доколку посредникот при микроплаќање врши 

двојна потврда на идентитетот преку припрема на слог 

на знаци коишто ќе се користат само за една намена во 

реално време на извршување на микроплаќањето, може 

да ги достави во нешифриран облик до корисникот на 

микроплаќање. 

11. Доколку поврзувањето на уредот од точка 7 став 

1 алинеја 2 на оваа одлука со точката на присуство кај 

добавувачот на производи и услуги се одвива на бе-

сконтактен начин, тоа треба да биде заштитено преку 

соодветно шифрирање. 

12. Информациите за износот на микроплаќањето, 

корисникот на микроплаќање и добавувачот на произ-

води и услуги треба да ги пренесат од точката на при-

суство кај добавувачот на производи и услуги до ин-

формативниот систем сместен кај посредникот при ми-

кроплаќање во нечитлива форма, со соодветно ниво на 

заштита во зависност на степенот на доверливост на 

класифицираните информации и соодветно ниво на за-

штита на нивниот интегритет. 

 

Користење на друштва за помошни услуги за  

информативниот систем за микроплаќање 

 

13. Пред да се изврши избор на друштвото за по-

мошни услуги, посредникот при микроплаќање треба 

да изврши анализа на ризиците врз неговото работење 

коишто може да произлезат од користењето на услуги-

те од надворешното лице.  

14. Со друштвото за помошни услуги се склучува 

договор во кој се регулирани најмалку елементите 

предвидени во точка 4 од оваа одлука, вклучувајќи ги и 

следниве заштитни механизми: клаузула за неоткрива-

ње на информациите, клаузула за нивото на квалитетот 

на услугите, клучни показатели за ефикасноста, клау-

зула за координирано управување со сигурносните ин-

циденти, клаузула за дефинирање на одговорноста во 

случај на поплаки и рекламации.   

Посредникот при микроплаќање не смее да склучи 

договор со друштвото за помошни услуги доколку со 

договорот на каков било начин се оневозможува, се 

ограничува или се отежнува пристапот на Народната 

банка при спроведувањето на надзорот, во согласност 

со Законот за платниот промет. 

15. Работењето на друштвото за помошни услуги 

треба да биде усогласено со политиката на сигурност 

на информативниот систем од точка 4 на оваа одлука.  

 

III. ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА ОПЕРАТИВНА 

ДОСТАПНОСТ 

 

Показатели за ефикасност 

 

16. Посредникот при микроплаќање треба да дефи-

нира, да определи и да применува показатели за ефи-

касност за оперативната достапност на воспоставениот 

информативен систем за микроплаќање.  

17. Посредникот при микроплаќање треба да го сле-

ди исполнувањето на воспоставените показатели преку 

редовни извештаи за оперативна достапност.   

 

Оперативен капацитет на системот  

за микроплаќање 

 
18. Посредникот при микроплаќање треба да обез-

беди соодветен капацитет на воспоставениот информа-
тивен систем за микроплаќање. Капацитетот треба да 
се планира, земајќи ги предвид и претпоставените сце-
нарија за значителен пораст на учесниците во системот 
и бројот на обработени налози за микроплаќање, а при-
тоа исполнување на дефинираните показатели за ефи-

касност од точка 16 на оваа одлука. 
19. Плановите за потребниот капацитет треба да 

предвидат чување на архивираните податоци во рамки-
те на законски предвидените рокови.   

 
IV. ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА СИГУРЕН  

И ЕФИКАСЕН ПРЕНОС НА СРЕДСТВА 

 

Обработка 
 
20. Под обработка на налог за микроплаќање се по-

дразбира доставување на налог за микроплаќање во ин-
формативниот систем сместен кај посредникот при ми-
кроплаќање, со користење на средствата за телекому-

никација, дигиталните и информациско-технолошките 
уреди од страна на корисникот на микроплаќање на 
точката на пристап кај добавувачот на производи и ус-
луги. 

21. Посредникот при микроплаќање треба да ги ин-
формира корисникот на микроплаќање и добавувачот 
на производи и услуги за статусот на обработениот на-

лог за микроплаќање и износот на микроплаќањето 
согласно со дефинираните показатели за ефикасност. 

22. Посредникот при микроплаќање треба да дефи-
нира и овозможи постапка за сторнирање на обработе-
ниот налог за микроплаќање кај добавувачот на произ-
води и услуги.  

23. Посредникот при микроплаќање треба да ги чу-
ва и да ги архивира обработените налози за извршени 

микроплаќања во рокови утврдени согласно интерните 
акти. 

24. Посредникот при микроплаќање со интерен акт 
треба да дефинира постапки за навремено завршување 
на обработката во случај на технички проблеми во про-
цесот на обработка и порамнување на микроплаќањата. 
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Одговорности и рекламации 

 

25. Правата и одговорностите на учесниците во си-

стемот за микроплаќање треба да бидат прецизирани 

во договорите склучени помеѓу посредникот при ми-

кроплаќање и учесниците во системот. 

26. Посредникот при микроплаќање треба да ги ин-

формира корисниците на микроплаќање преку упат-

ство изготвено во писмена форма коешто ќе содржи: 

- прецизирање на постапките за сигурно изведува-

ње на микроплаќањата, и 

- опис на најдобрите практики за избегнување на 

штетните настани и ризиците што ги носи воспоставе-

ниот информативен систем за микроплаќање. 

27. Посредникот при микроплаќање треба да има 

дефинирано постапка за отповикување и рекламација 

на обработениот налог за микроплаќање од страна на 

учесник во системот за микроплаќање.  

28. Обработен налог за микроплаќање не може да 

се отповика и да се рекламира, доколку е примен како 

што е пропишано со точка 20 од оваа одлука.    

29. Посредникот при микроплаќање треба да обез-

беди 24-часовна техничка поддршка за овозможување 

блокада на средствата за телекомуникација, дигитални-

те и информациско-технолошките уреди, како и на точ-

ките на присуство, доколку тоа биде побарано од нив-

ните корисници. Редоследот на постапките и активно-

стите коишто се изведуваат од  лицата вработени во 

техничката поддршка треба да се дел од системот за 

снимање, согласно со точка 4 став 1 алинеја 7 од оваа 

одлука. 

30. По добивањето пријава за блокада од корисник 

на микроплаќања, обработените налози за микроплаќа-

ње се на товар на посредникот при микроплаќање. 

31. Во случај на дефект на одредени делови на ин-

формативниот систем за микроплаќање и обработка на 

еден налог повеќе пати, одговорноста е на страната на 

посредникот за микроплаќање. Доколку посредникот 

при микроплаќање користи услуги од друштвото за по-

мошни услуги на информативниот систем за микропла-

ќање, одговорноста е на страната на посредникот при 

микроплаќање. 

32. Доколку корисникот на микроплаќање не презе-

ме чекори за навремена блокада на средството за теле-

комуникација, дигиталниот, односно информациско-

технолошкиот уред како што е пропишано од страна на 

посредникот при микроплаќање, одговорноста е на 

страната на корисникот на микроплаќање.  

 

Порамнување 

 

33. Посредникот при микроплаќање треба да обез-

беди задолжително порамнување на обработените на-

лози за микроплаќање преку еден од регистрираните 

системи за плаќање, порамнување и клиринг во Репуб-

лика Македонија. 

34. Порамнувањето на обработените налози за ми-

кроплаќање помеѓу добавувачите на производи и услу-

ги и посредникот при микроплаќање не треба да биде 

подолг од еден работен ден од завршувањето на теков-

ниот циклус на пресметка, дефиниран во Законот за 

платниот промет.  

 

Контрола на лимитите 

  

35. Посредникот при микроплаќање треба да обез-

беди систем за контрола на дефинираните лимити за 

микроплаќање во еден циклус на пресметка, како и 

автоматизиран систем за известување за исполнување-

то на пропишаните лимити согласно со Законот за 

платниот промет. 

36. Посредникот при микроплаќање не треба да ги 

обработи налозите за микроплаќање во предвидениот 

циклус на пресметка, доколку висината на износот на 

микроплаќање го надминува износот предвиден со За-

конот за платниот промет. Посредникот при микропла-

ќање не треба да го обработи налогот за микроплаќање, 

доколку со обработката на налогот се надминуваат ме-

сечните лимити по посредник при микроплаќање или 

лимитот на корисник на микроплаќање во рамките на 

циклусот на пресметка. 

37. Посредникот при микроплаќање ги информира 

учесниците за причината поради која е одбиена обра-

ботката на налогот за микроплаќање. 

 

Транспарентност 

 

38. Корисникот на микроплаќање и добавувачот на 

производи и услуги треба да бидат навремено информи-

рани за трошоците за користење, одржување и откажу-

вање на услугите од посредникот при микроплаќање.  

39. Посредникот при микроплаќање е должен јавно 

да ги објави: 

- упатствата за корисниците на микроплаќање и  

- ценовникот за услугите и трошоците при вршењето 

на микроплаќањето за корисниците на микроплаќање. 

 

V. ИНТЕРЕН СИСТЕМ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

40. Интерниот систем за известување во рамките на 

посредникот за микроплаќање треба да ги содржи нај-

малку следниве елементи:  

- податоци за идентификуваните ризици од изврше-

ната анализа на ризиците и спроведените контроли;  

- информации за склучените договори со добавува-

чите на производи и услуги и корисниците на микроп-

лаќања;  

- исполнувањето на показателите за ефикасноста и 

оперативниот капацитет; 

- информации за настанати сигурносни инциденти, 

измами и реакции преземени од страна на посредникот 

при микроплаќање;   
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- идентификувани потреби за промени во информа-

тивната технологија и политиката за сигурност на ин-

формативниот систем.  

 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

41. Посредникот при микроплаќање е должен да ја 

извести Народната банка за промените во техничките 

стандарди од глава II, III и IV во оваа одлука, осум де-

на по настанатата промена. 

42. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

     

О бр. 02-15/III-9/2013 Гувернер и претседавач 

28 март 2013 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

___________ 

1145. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.158/10 и 123/12), 

член 27-ѓ став 4 и член 46 став 2 од Законот за платни-

от промет („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр. 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 

11/12, 59/12 и 166/12), Советот на Народната банка на 

Република Македонија, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА 

ИЗВРШЕНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ 

 

1. Во Одлуката за доставување на податоци за извр-

шените активности во платниот промет („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 146/07) во точка 1, 

по зборовите: „со плаќања“ се додаваат зборовите: „и 

посредниците при микроплаќање“. 

2. Во точка 2, по потточката в) се додава нова пот-

точка г), којашто гласи: 

„г) Употреба на уреди за вршење и прифаќање на 

микроплаќање - број на уреди и број и вредност на 

трансакции остварени преку уреди за микроплаќање“. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

О бр. 02-15/III-10/2013 Гувернер и претседавач 

28 март 2013 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

___________ 

1146. 

Врз основа на член 42-a став 2 и член 47 став 1 точ-

ка 23 од Законот за Народната банка на Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/10 и 123/12), Советот на Народната банка на Ре-

публика Македонијa, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, 

ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И РАСПОЛАГАЊЕТО 

СО КОВАНИТЕ ПАРИ ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ 

ЦЕЛИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со оваа oдлука се пропишуваат начинот, постап-

ката за издавање, формата, содржината и располагање-

то со кованите пари за колекционерски цели кои ги из-

дава Народната банка на Република Македонија (во по-

натамошниот текст: Народната банка). 

 

II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ИЗДАВАЊЕ НА КО-

ВАНИТЕ ПАРИ ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

2. Гувернерот на Народната банка склучува договор 

со реномирани компании, ковачници за производство и 

дистрибуција на ковани пари за колекционерски потре-

би, коишто располагаат со капацитети со врвна техно-

логија за нивно производство. Со овој договор се уре-

дуваат поблиску условите на соработката. 

3. Советот на Народната банка со одлука го утврду-

ва изборот на компанијата од точка 2 од оваа одлука. 

 

III. ФОРМА НА КОВАНИТЕ ПАРИ ЗА  

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

4. Кованите пари за колекционерски цели се изра-

ботуваат од:  благородни, неблагородни метали и легу-

ри коишто ги предложуваат компаниите со кои се 

склучени договорите.  

Кованите пари за колекционерски цели може да би-

дат изработени и како комплети.  

5. Кованите пари за колекционерски цели се разли-

куваат од кованите пари во оптек по големината, бојата 

и/или тежината. 

   

IV. СОДРЖИНА НА КОВАНИТЕ ПАРИ ЗА  

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

6. Идејните и ликовно-графичките решенија за ди-

зајнот на кованите пари за колекционерски цели ги 

предлага гувернерот на Народната банка во соработка 

со избраните компании. 

7. Советот на Народната банка носи одлука за изда-

вање ковани пари за колекционерски цели со која ја 

утврдува нивната количина, форма и содржина. 

 

V. РАСПОЛАГАЊЕ СО КОВАНИТЕ ПАРИ ЗА  

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

8. Продажбата и дистрибуцијата на кованите пари 

за колекционерски цели надвор од територијата на Ре-

публика Македонија ја вршат избраните компании. 
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9. Продажната цена ја утврдуваат избраните компании 

коишто вршат промотивни активности и примаат рекла-

мација за кованите пари за колекционерските цели.  

10. Продажбата и дистрибуцијата на изработените 

ковани пари за колекционерски цели се врши во сог-

ласност со условите од договорите потпишани со из-

браните компании од точка 2 од оваа одлука. 

11. Трошоците за производство, продажба и ди-

стрибуција на кованите пари за колекционерски цели 

паѓаат на товар на избраните компании. 

12. Народната банка има право на провизија од 

страна на избраните компании во износ што ќе биде 

утврден во договорот. 

13. Продажбата во Република Македонија ја врши 

исклучиво Народната банка.   

 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  

ОДРЕДБИ 

 

14. Народната банка ќе преземе активности за склу-

чување договор со компаниите наведени во точка 2 од 

оваа одлука, во рок од 6 (шест) месеци од влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
О бр. 02-15/III-11/2013 Гувернер и претседавач 
28 март 2013 година на Советот на Народната банка 

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

___________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

1147. 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 85/2010, 47/2011 и 135/2011), Државниот за-
вод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

МАРТ 2013 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македонија 

во периодот јануари-март 2013 година, во однос на про-
сечните цени на мало во 2012 година, е повисок за 0,9%. 

 
                                                     Директор, 
                                       д-р Благица Новковска, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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