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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3135. 
Врз основа на членовите 117 и 153 став (1) од Зако-

нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
184/13, 13/14, 44/14 и 101/14), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УПАТУВАЊЕ ЈАВЕН ПОВИК ДО ОВЛАСТЕ-
НИТЕ ПРЕДЛАГАЧИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕД-
ЛОГ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ПРО-
ГРАМСКИОТ СОВЕТ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО 

-ТЕЛЕВИЗИЈА (МРТ) 
 
1. Собранието на Република Македонија упатува ја-

вен повик до овластените предлагачи за доставување 
предлог на кандидати за членови на Програмскиот со-
вет на Македонската радио-телевизија (МРТ): 

- Интеруниверзитетската конференција, да достави 
предлог за еден член, 

- Националната установа Албански театар, да до-
стави предлог за еден член, 

- Националната установа Турски театар, да достави 
предлог за еден член, 

- Двете здруженија на новинари од Република Ма-
кедонија со најголем број членови, да достават по еден 
предлог за член, 

- Заедницата на единиците на локалната самоупра-
ва, да достави предлог за три члена и 

- Комисијата за прашања на изборите и именувања-
та на Собранието на Република Македонија, да достави 
предлог за пет члена. 

2. Овластените предлагачи, предпозите на кандида-
ти утврдени согласно со членовите 116, 117, 118 и 119 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги, се должни до Собранието на Република Македонија 
да ги достават во рок од 30 дена од денот на упатува-
њето на јавниот повик објавувен во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави и во весниците „Дневник“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07- 2766/1 Претседател на Собранието 

10 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3136. 

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), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

БЕРОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на времено користење на нед-
вижна ствар на Општина Берово, донесена од Владата 
на Република Македонија бр.19-6959/1 од 2.01.2009 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.3/2009). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3661/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3137. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИ-
СУВАЊЕ CO ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ“ П.О. - СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување на Статутот нa Јавното прет-
пријатие за стопанисување co државни шуми „Маке-
донски шуми“ п.о. - Скопје, бр. 02-509/4 од 12.05.2014 
година донесена од Управниот одбор на ова Јавно 
претпријатие, на седницата, одржана на 12.05.2014 го-
дина. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-3755/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3138. 

Врз основа на член 383 став 1 алинеја 1 и член 418 
став 1 од Закон за трговските друштва („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 28/04, 25/07, 87/08, 
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 
187/13, 38/14 и 41/14), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерско друштво 
за транспорт Македонски железници Транспорт АД-
Скопје на седницата одржана на 14.7.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА МАКЕ-
ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

„Во Статутот на Македонски железници Транспорт 
АД-Скопје бр. 19-2597/4 од 8 мај 2007 година, бр. 
583/1-2 од 29.7.2009 година, бр. 997/1-1 од 24.2.2010 
година и бр. 925/1-3 од 6.9.2012 година, во членот 6 
став 1 по алинеја 36 се додава алинеја 37 која гласи: 

„85.32  Техничко и стручно средно образование". 
 

Член2 
Во членот 53 во ставот 3 алинеја 2 се додава нова 

алинеја 3 која гласи: „Правилник за формирање и начи-
нот на работа на Центарот за обука и работењето на 
Центарот за обука". 

 
Член 3 

Се овластува Надзорниот одбор на Македонски же-
лезници Транспорт АД-Скопје да подготви пречистен 
текст на Статутот. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-4337/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3139. 

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 
11/2012, 171/2012 и 187/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА –  
ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ПАЛАДИУМ НИТРАТ 

 
Член 1 

Co оваа одлука се пропишува мерка за укинување 
на увозната давачка -царинската стапка, за одделни 
соeдиненија на благородни метали - Паладиум нитрат 
и тоа: 

 
Тарифна ознака Опис 
2843 90 90 00 - Други соeдиненија; амалгами:  

- Друго 

Член 2 
Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат 

заклучно со 31.12.2014 година. 
 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 42-4343/1 Претседател на Владата 
14 јули 2014 година на Република Македонија, 

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

3140. 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и 

давање под закуп на деловните згради и деловните прос-
тории на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 13/2013, 69/2013, 27/2014 и 
42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на  9.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТО-
ПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗ-
ГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОС-
ТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА  

РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co цел изградба на згради наменети за лица во соција-

лен ризик и други ранливи групи, да се изврши продажба 
на недвижна ствар - деловен простор сопственост на Ре-
публика Македонија, со право на стопанисување на Акци-
онерското друштво за изградба и стопанисување со стан-
бен простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката - Скопје и тоа: 

1. Деловен простор во Битола на ул. „Иван Милутино-
виќ“ бб. лок. 07 со Имотен лист бр. 60208, со површина од 
10 м2, со проценета пазарна вредност од 7.176 евра; 

2. Деловен простор во Битола на ул. „Иван Милутино-
виќ“ бб. лок. 96 со Имотен лист бр. 60208, со површина од 
41 м2, со проценета пазарна вредност од 28.111 евра; 

3. Деловен простор во Битола на ул. „Иван Милутино-
виќ“ бб. лок. 01 со Имотен лист бр. 60208, со површина од 
40 м2, со проценета пазарна вредност од 23.894 евра, 

4. Деловен простор во Скопје на ул. „Максим Горки“ 
бр.11 лок. бр.1, со Имотен лист    бр. 54335, со површина 
од 19,00 м2 (приземје), со проценета пазарна вредност од 
26.803 евра; 

5. Деловен простор во Скопје на ул. „Максим Горки“ 
бр.11 лок. бр.2, со Имотен лист   бр. 55585, со површина 
од 20,00 м2 (приземје), со проценета пазарна вредност од 
23.656 евра; 

6. Деловен простор во Скопје на ул. „Максим Горки“ 
бр.11, со Имотен лист бр. 54456, со површина од 26,00 м2 
(приземје), со проценета пазарна вредност од 22.018 евра; 

7. Деловен простор во комплекс „Стар Мерак“ во Ку-
маново со Имотен лист бр. 46421, со површина од 78 м2 
(дуќан), со проценета пазарна вредност за од 106.743 евра; 

8. Деловен простор во комплекс „Стар Мерак“ во Ку-
маново со Имотен лист бр. 46421, со површина од 57 м2 
(дуќан), со проценета пазарна вредност за од 96.209 евра и 
Проценетата пазарна вредност од став 1 точка 1 до 8 од 
овој член претставува почетна цена за јавно наддавање. 

 
Член 2 

Се овластува Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен простор 
од значење за Републиката - Скопје да ја води постапката 
за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на де-
ловниот простор. 

 
Член З 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 42-4453/2 Претседател на Владата 
9  јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3141. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со ствариите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на  14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ  

ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 
Реден 
број 

Опис Количина 

1. Персонален компјутер 
TW945G, Хаиер/Тач 

(Црвена ознака) 

22 

2. Тастатура за TW945G 22 
3. Глувче за TW945G 22 
4. 15" ЛЦД Монитор модел 

HL1510W, Хаиер 
22 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Државниот прос-
ветен инспекторат. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Државниот просветен инспекто-
рат, со кој се уредуваат правата и обврските за движни-
те ствари од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4700/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3142. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 14.7.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА  

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општина Македонска Каменица 

се дава право на трајно користење на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија, кое претста-
вува КП број 439 КО Каменица, со површина од 17 514 
м2 и КП број 445, КО Каменица, со површина од 11 
896 м2, евидентирани во Имотен лист број 589 КО Ка-
меница, односно вкупна површина од 29 410 м2, сог-
ласно Извод од Локална урбанистичка планска доку-
ментација, одобрена со Решение број 09-1585/2, од 

15.10.2012 година на градоначалникот на Општина Ма-
кедонска Каменица, за градежна парцела број 1.1, на-
менета за изградба на градски гробишта за градот Ма-
кедонска Каменица. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-4705/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3143. 

Врз основа на член 20 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, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 14.7. 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник - Агенци-
јата за поттикнување на развојот на земјоделството Би-
тола, РЕ Радовиш му престанува користењето на  нед-
вижната ствар – земјиште во сопственост на Република 
Македонија, евидентирана во Имотен лист  бр. 2266 за 
катастарска општина Радовиш и тоа: 

- КП бр.4547 улица Штипски пат со површина од 
1396м2.                                       

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4731/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3144. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА        
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП 
ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ 
Пробиштип за 2013 година број 0202-342/8 и 0202-342/7 
од 3.03.2014 година, усвоени од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие на седницата одржана на 3.3.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 42-4814/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3145. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ИСКАЖАНА ВО 
ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2013 ГОДИНА НА ЈП ХС  

„ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

распределба на добивката искажана во Годишната сметка 
за 2013 година на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип број 
0202-342/10, донесена од Управниот одбор на ова јавно 
претпријатие, на седницата одржана на 3.3.2014 година. 

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

 
Бр. 42-4814/2 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3146. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА 
УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА 
ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ МУЗЕЈ НА 
ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕР-
НА ОРГАНИЗАЦИЈА И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ НА  

КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ ОД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – моторно возило, со следните каракте-
ристики: 

Вид: патничко 
Марка: FORD FIESTA 
Број на шасија: VFOAXXGAJAVP76290 
Регистарски број: KP 0068 AB 
Година на производство: 1997. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Музеј на македонската борба за државност и са-
мостојност Музеј на внатрешната македонска револу-
ционерна организација и музеј на жртвите на комуни-
стичкиот режим од Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на Националната установа Музеј на македон-
ската борба за државност и самостојност Музеј на вна-
трешната македонска револуционерна организација и 
музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје 
со кој се уредуваат правата и обврските за движната 
ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно 
користење. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-4928/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3147. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА 

АРАЧИНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на општина Арачиново бр. 09-2877/1 од 
23.6.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-4953/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3148. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕР-
СТВО ЗА ЕКОНОМИЈА – ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН  

ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на Министерство за економија – Државен паза-
рен инспекторат бр. 09-2879/1 од 23.06.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4953/2 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3149. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА 

ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на општина Охрид бр. 09-2878/1 од 23.06.2014 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4953/3 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3150. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА  

НОВАЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на општина Новаци бр. 09-2880/1 од 23.06.2014 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4953/4 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3151. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВНА КОМИ-
СИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТА-
ПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО 

ВТОР СТЕПЕН 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Државна комисија за одлучување во управна по-
стапка и постапка од работен однос во втор степен бр. 
09-566/3 од 23.06.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4953/5 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3152. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА  

УСТАНОВА ЗАТВОР КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Казнено поправна установа Затвор Куманово бр. 
09-380/3 од 23.06.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4953/6 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3153. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НАЦИОНАЛНАТА УСТА-
НОВА – АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за от-

стапување на одземен предмет со правосилна пресуда на 
Националната установа – Археолошки музеј на Македо-
нија - Скопје бр. 09-2874/2 од 23.06.2014 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-4953/7 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3154. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКО-
НОМИЈА – ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за економија – Државен пазарен 
инспекторат бр. 09-2881/2 од 23.06.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4953/9 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3155. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ШУТО 

ОРИЗАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на општина Шуто Оризари бр. 09-2875/2 од 
23.06.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4953/8 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3156. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА САРАЈ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на општина Сарај бр. 09-2876/2 од 23.06.2014 го-
дина. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4953/10 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3157. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕА-
ТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ЦРНИЧАНИ –  

ЕЗЕРО” 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање рекреативен риболов на рекреативна-
та зона „акумулација Црничани – Езеро” на Друштво 
за производство, трговија и услуги ИСТАТОВ Благој 
ДООЕЛ експорт импорт - Нов Дојран, согласно Одлу-
ката за започнување на постапка за доделување на ри-
бите на концесија за организирање рекреативен рибо-
лов број 41-10549/4 од 30 јануари  2013 година.  

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
ИСТАТОВ Благој ДООЕЛ експорт импорт - Нов Дој-
ран достави понуда со број 08-2774/3 од 17.03.2014 го-
дина. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 
ИСТАТОВ Благој ДООЕЛ експорт импорт - Нов Дој-
ран ги исполни условите содржани во Јавниот повик и 
Тендерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 10% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 
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7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против  оваа одлука може да се изјави до  
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум денот на приемот на оваа одлука во однос на 
утврдувањето на способноста на пријавите за учество 
или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 42-5077/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3158. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕА-
ТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГЛОБОЧИЦА” 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање рекреативен риболов на рекреативна-
та зона „акумулација Глобочица”на Здружение на 
спортски риболовци ТАШ МА 2011 - Струга, согласно 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
рибите на концесија за организирање рекреативен ри-
болов број 41-10549/4 од 30 јануари  2013 година.  

2. Здружението на спортски риболовци ТАШ МА 
2011 - Струга достави понуда со број 08-2774/4 од 
17.03.2014 година. 

3. Здружението на спортски риболовци ТАШ МА 
2011 - Струга ги исполни условите содржани во Јавни-
от повик и Тендерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 10% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 

7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против  оваа одлука може да се изјави до  
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум денот на приемот на оваа одлука во однос на 
утврдувањето на способноста на пријавите за учество 
или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 42-5077/2 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3159. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ  

РЕВИР „КРИВА РЕКА 1” 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање рекреативен риболов на риболовниот  
ревир „Крива река 1” на Здружение спортско рекреати-
вен риболовен клуб МРЕНА - Крива Паланка, согласно 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
рибите на концесија за организирање рекреативен ри-
болов број 41-10549/4 од 30 јануари  2013 година.  

2. Здружение спортско рекреативен риболовен клуб 
МРЕНА - Крива Паланка достави понуда со број 08-
2774/17 од 17.03.2014 година. 

3. Здружение спортско рекреативен риболовен клуб 
МРЕНА - Крива Паланка ги исполни условите содржа-
ни во Јавниот повик и Тендерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 10% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 

7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против  оваа одлука може да се изјави до  
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум денот на приемот на оваа одлука во однос на 
утврдувањето на способноста на пријавите за учество 
или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 42-5077/3 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3160. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА  

ЗОНА НА ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање рекреативен риболов на рекреативна-
та зона на Преспанско Езеро на Друштво за лов и од-
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гледување на дивеч ВОЛФ ДОО експорт импорт - Ре-
сен, согласно Одлуката за започнување на постапка за 
доделување на рибите на концесија за организирање 
рекреативен риболов број 41-10549/7 од 30 јануари  
2013 година.  

2. Друштвото за лов и одгледување на дивеч ВОЛФ 
ДОО експорт импорт Ресен достави понуда со број 08-
2774/7 од 17.03.2014 година. 

3. Друштвото за лов и одгледување на дивеч ВОЛФ 
ДОО експорт импорт - Ресен ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 10% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 

7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против  оваа одлука може да се изјави до  
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум денот на приемот на оваа одлука во однос на 
утврдувањето на способноста на пријавите за учество 
или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 42-5077/4 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3161. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВЕН  

РЕВИР РЕКА РАДИКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање рекреативен риболов на риболовен ре-
вир Река Радика на Земјоделска задруга со ограничена 
одговорност ОХРИДСКА РИБА - Струга, согласно Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
рибите на концесија за организирање рекреативен ри-
болов број 41-10549/4 од 30 јануари  2013 година.  

2. Земјоделската задруга со ограничена одговорност 
ОХРИДСКА РИБА -Струга достави понуда со број 08-
2774/19 од 17.03.2014 година. 

3. Земјоделската задруга со ограничена одговорност 
ОХРИДСКА РИБА -Струга ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 10% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 

7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против  оваа одлука може да се изјави до  
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 42-5077/5 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3162. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ  

РЕВИР „СЛИВ НА ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО” 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање рекреативен риболов на риболовниот 
ревир „слив на Преспанско Езеро” на Друштво за лов и 
одгледување на дивеч ВОЛФ ДОО експорт импорт - 
Ресен, согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на рибите на концесија за организирање 
рекреативен риболов број 41-10549/4 од 30 јануари  
2013 година.  

2. Друштвото за лов и одгледување на дивеч ВОЛФ 
ДОО експорт импорт Ресен достави понуда со број 08-
2774/6 од 17.03.2014 година. 

3. Друштвото за лов и одгледување на дивеч ВОЛФ 
ДОО експорт импорт - Ресен ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 10% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 

7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против  оваа одлука може да се изјави до  
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум денот на приемот на оваа одлука во однос на 
утврдувањето на способноста на пријавите за учество 
или евалуацијата на понудите и одлуката. 
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10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-5077/6 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3163. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ  

РЕВИР „ТРЕСКА 2” 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање рекреативен риболов на риболовниот  
ревир „Треска 2” на Спортски риболовен клуб КЛЕН - 
Македонски Брод, согласно Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на рибите на концесија за 
организирање рекреативен риболов број 41-10549/4 од 
30 јануари  2013 година.  

2. Спортскиот риболовен клуб КЛЕН - Македонски 
Брод достави понуда со број 08-2774/2 од 17.03.2014 
година. 

3. Спортскиот риболовен клуб КЛЕН - Македонски 
Брод ги исполни условите содржани во Јавниот повик 
и Тендерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 10% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 

7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против  оваа одлука може да се изјави до  
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум денот на приемот на оваа одлука во однос на 
утврдувањето на способноста на пријавите за учество 
или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 42-5077/7 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3164. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ  

РЕВИР „ВАРДАР 3” 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање рекреативен риболов на риболовниот  
ревир „Вардар 3” на Спортско риболовно друштво ПЕ-
НА - Тетово, согласно Одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на рибите на концесија за орга-
низирање рекреативен риболов број 41-10549/4 од 30 
јануари  2013 година.  

2. Спортско риболовното друштво ПЕНА - Тетово 
достави понуда со број 08-2774/8 од 17.03.2014 година. 

3. Спортско риболовното друштво ПЕНА - Тетово 
ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 10% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 

7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против  оваа одлука може да се изјави до  
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум денот на приемот на оваа одлука во однос на 
утврдувањето на способноста на пријавите за учество 
или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 42-5077/8 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3165. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА  

ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ВОДОЧА” 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање рекреативен риболов на рекреативна-
та зона „акумулација Водоча” на Друштво за рибар-
ство, земјоделство, производство, трговија и услуги 
ФИШНЕТ ДООЕЛ увоз извоз - Струмица, согласно 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
рибите на концесија за организирање рекреативен ри-
болов број 41-10549/4 од 30 јануари  2013 година.  

2. Друштвото за рибарство, земјоделство, производ-
ство, трговија и услуги ФИШНЕТ ДООЕЛ увоз извоз - 
Струмица достави понуда со број 08-2774/10 од 
17.03.2014 година. 
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3. Друштвото за рибарство, земјоделство, производ-
ство, трговија и услуги ФИШНЕТ ДООЕЛ увоз извоз - 
Струмица ги исполни условите содржани во Јавниот 
повик и Тендерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 10% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 

7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против  оваа одлука може да се изјави до  
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум денот на приемот на оваа одлука во однос на 
утврдувањето на способноста на пријавите за учество 
или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 42-5077/9 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3166. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ НА РИБИ ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 
РЕКРЕАТИВНИ ЗОНИ И РИБОЛОВНИ РЕВИРИ 

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување концесија на риби за организирање на рекреа-
тивен риболов на рекреативни зони и риболовни ре-
вири: 

- Рекреативна зона „акумулација Глажња” – ја оп-
фаќа целата површина на акумулацијата, 

- Рекреативна зона „акумулација Липково” – ја оп-
фаќа целата површина на акумулацијата, делот на Лип-
ковска река кој се наоѓа меѓу браната Глажња и вливот 
во акумулацијата Липково, како и малата акумулација 
на овој дел од реката, 

- Риболовен ревир „Вардар 4” – ги опфаќа водите 
на реката Вардар и тоа од вливот на река Бистрица до 
дрвениот мост во близина на с. Радуша со притоките: 
Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и Горанечка 
Река, како и сите мали и микроакумулации кои припа-
ѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната ос-
нова, 

- Риболовен ревир „Вардар 12”- опфаќа течение на 
реката Вардар од влив на Кованска река до македон-
ско-грчката граница, вклучително и Кованска река и 
сите останати поголеми притоки на овој дел од текот 
на Вардар, со исклучок на реката Луда Мара и нејзини-
те притоки, 

- Риболовен ревир „Брегалница 2” – опфаќа дел од 
течението на реката Брегалница од с. Разловци до влив 
во акумулацијата „Калиманци” вклучувајќи ги сите 

притоки од текот на Брегалница во овој дел, како и си-
те мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ре-
вир, а се утврдени во риболовната основа и 

- Риболовен ревир „Струмица 1” – опфаќа дел од 
течението на реката Струмица од изворишниот регион 
до вливот на реката Турија вклучително и реката Тури-
ја и сите притоки во тој дел од текот, како и делот на 
реката Водочица од браната на акумулацијата Водоча 
до вливот во реката Струмица, како и сите мали и мик-
роакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврде-
ни во риболовната основа вклучувајќи ги и рекреатив-
ните зони „Маркова Брана” и „Дрвошка”. 

2. Постапката за доделување на концесија на риби 
за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ни зони и риболовни ревири од точка 1 на оваа одлука 
се поништува со оглед дека за објавените рекреативни 
зони и риболовни ревири нема доставено ниту една 
прифатлива понуда. 

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

 
Бр. 42-5077/11 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3167. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ НА РИБИ ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 
РЕКРЕАТИВНИ ЗОНИ И РИБОЛОВНИ РЕВИРИ 

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување концесија на риби за организирање на рекреа-
тивен риболов на рекреативните зони и риболовните 
ревири: 

- Рекреативна зона „акумулација Матка” – ја опфа-
ќа целата површина на акумулацијата и делот на реката 
Треска кој се наоѓа помеѓу браната Св. Петка и вливот 
во акумулацијуата Mатка, 

- Рекреативна зона „Рекреативно езеро Треска” – ја 
опфаќа целата површина на акумулацијата, 

- Риболовен ревир „Вардар 5”- ги опфаќа водите на 
реката Вардар од дрвениот мост над с. Радуша до влив 
на река Треска, како и сите мали и микроакумулации 
кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболов-
ната основа, 

- Риболовен ревир „Тополка” – го опфаќа целото 
течение на реката Тополка со притоките, од изворот до 
вливот во река Вардар, како и сите мели и микроакуму-
лации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во 
риболовната основа, 

- Риболовен ревир „Бабуна 1”- го  опфаќа течението 
на реката Бабуна со притоките од изворот до вливот на 
реката Изворчица, вклучувајќи ја и неа, 

- Риболовен ревир „Река Луда Мара – Богданци”-  
го опфаќа целото течение на реката Луда Мара и нејзи-
ните притоки, како и сите мали и микроакумулации 
кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболов-
ната основа, 

- Риболовен ревир „Треска 3” – опфаќа дел на Трес-
ка од браната на акумулацијата Матка до вливот на 
Треска во Вардар со сите притоки во тој дел, 

- Риболовен ревир „Црна Река 5”– опфаќа дел од 
Црна Река од браната на акумулација „Тиквеш” до 
влив во Вардар, вклучително и сите притоки на Црна 
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Река и нивните притоки на овој дел, како и сите мали и 
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се ут-
врдени во риболовната основа и 

- Риболовен ревир „Брегалница 3” –  опфаќа дел од 
течението на реката Брегалница од браната на акумула-
цијата „Калиманци” до с. Истибања, вклучувајќи ги си-
те притоки од текот на Брегалница во овој дел, како и 
сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој 
ревир, а се утврдени во риболовната основа. 

2. Постапката за доделување на концесија на риби 
за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ни зони и риболовни ревири од точка 1 на оваа одлука 
се поништува со оглед дека за објавените рекреативни 
зони и риболовни ревири нема ниту една пристигната 
понуда до истекот на рокот за поднесување понуди. 

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

 
Бр. 42-5077/12 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3168. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и  27/2014 ), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА - УПРАВА ЗА ЗАШТИТА  

НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, му престанува користењето на недвижни-
те ствари – објекти, кои се наоѓаат на ул.Бихачка (нова 
улица Павел Шатев) бр.3, на КП бр.107/1, КО Кисела 
Вода 1, запишани во Имотен лист бр. 54622, со вкупна 
површина од 962м2, сопственост на  Република Маке-
донија и тоа: 

- деловни простории со површина од 443м2, во 
зграда број 1, влез 3 кат 1; 

- помошни површини (тераса, логија, балкон) со 
површина од 38м2, во зграда број 1, влез 3, кат 1; 

- деловни простории со површина од 443м2, во 
зграда број 1, влез 3, кат 2 и 

- помошни површини (тераса, логија, балкон) со 
површина од 38м2, во зграда број 1, влез 3, кат 2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест на Министер-
ството за култура - Управа за заштита на културното 
наследство. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија и Министерството за култура, во рок од осум 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.           

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-5246/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3169. 

Врз основа на член 40-а став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 седни-
цата одржана на 14 јули 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОРТПАРОЛ НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За портпарол на Владата на Република Македо-

нија се именува Муамет Хоџа, досегашен портпарол на 
Владата.  

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

 
Бр. 24–5847/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3170. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14 јули 
2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА  

СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за 
спорт во сопственост на Република Македонија се раз-
решуваат: 

- Енвер Хоти 
- Милорад Тасиќ  
- Јежи Трифон  
- Дејан Шошковски 
- Ѓорѓи Бошковски 
- Олга Апостоловска  
- Иванче Спасовски 
- Билент Исинов. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со објектите за спорт во 
сопственост на Република Македонија се именуваат:  

- Ана Виткова 
- Христина Келеман 
- Дејан Шошковски 
- Олга Апостоловска 
- Иљхам Исмани. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24–5848/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3171. 
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железнич-

киот систем(„Службен весник на Република Македонија“ 
број 48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/2012, 163/2013 и 
42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 14.7.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за финансирање на желез-

ничката инфраструктура за 2014 година  („Службен вес-
ник на Република Македонија“бр. 7/2014),  во точката 2, 
потточките 1, 2 и 3 се менуваат и гласат: 

„1. Машинско регулирање на колосеци и свртници    
41.000.000,00 денари 

Машинско регулирање на 115 километри колосек и 
110 парчиња свртници заради подобрување на геометрис-
ките параметри на колосекот т.е свртниците  во однос на 
стабилност, смерот, надвишувањето и ширината на коло-
секот т.е свртниците со што се подобрува општата состој-
ба на пругата и обезбедува сигурен и безбеден железнич-
ки сообраќај и машинското планирање на 135 километри 
толчаник заради оформување на призмата на толчаникот 
по ранг и категорија на пруга.  

2. Одржување на горен строј       82.000.000,00  денари 
-замена на шини со нови на пругите: Табановци - 

Скопје помеѓу ст. Романовци-Миладиновци со L од 240м, 
Велес - Гевгелија помеѓу ст.Велес-Згрополци и ст.Неготи-
но (прооден колосек) со L од 720м, и Велес - Битола поме-
ѓу ст. В.Антевски - Богомила со L од 320м; 

-замена на колосечни прагови со нови на пругите: Та-
бановци-Скопје помеѓу ст. Куманово и ст.Скопје патничка 
со количина од 500 парчиња, Скопје - Велес помеѓу ст. Зе-
лениково и ст.Велес со количина од 800 парчиња и Велес - 
Гевгелија со количина од 700 парчиња; 

-замена на комплет свртница со нова (со граѓа) во ста-
ница Велес и станица Трубарево - отпремна; 

-замена на нови метални делови на свртници ќе се из-
врши на свртниците на кои им се дотраени деловите од 
свртницата во свртување, на пругите Табановци - Скопје, 
Скопски железнички јазел, Скопје - Велес и Велес - Гевге-
лија;  

-замена на свртнички прагови со нови се планира да се 
изврши на пругите на  цела  територија на ЈП МЖ Ин-
фраструктура со вкупна количина од  314,00 м ; 

-замена на мостовски прагови со нови  ќе се изврши на 
пругата Скопски железнички јазел - Трубарево Отпремна 
- Драчево на мост и инудација со количина од 43.1558 м³ 
на мост 458+119, Табановци-Скопје и Велес-Гевгелија со 
количина 12,70 м³ на мост на км.432+555, 436+606, 
439+441, и 593+189; 

-замена на шини со половни ќе се извршат на пругите: 
Табановци-Скопје во должина од 1180м, Скопски желез-
нички јазел во должина од 1970м ,Скопје-Велес во должи-
на од 2232м, Велес-Гевгелија во должина од 4600м и  Ве-
лес-Битола во должина од 4276м и Велес-Кочани со коли-
чина 1360м; 

-замена на прагови со половни ќе се извршат рачно на 
пругите: Табановци-Скопје со количина од 1500 парчиња, 
Скопје-Велес со количина од 2500 парчиња, Скопски же-
лезнички јазел со количина од 500 парчиња, Велес-Гевгеа-
лија со количина од 2000 парчиња, Велес-Битола со коли-
чина од 1500 парчиња; 

-машинска измена на прагови  со половни  ќе се из-
врши на пругата Скопје-Велес со количина од 2000 пар-
чиња; 

-замена на половни свртници на пругите: Скопски же-
лезнички јазел ст.Трубарево Приемна  1 парче, Велес-Гев-
гелија – ст. Градско и ст. Миравци 2 парчиња; 

-замена на свртнички прагови со половни  на пругите 
на цела територија на ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје  во 
количина од 15 ,00м³; 

-замена на вметки (тополови и гумени) на отворена 
линија  на пругите на територија на ЈП МЖ Инфраструк-
тура-Скопје; 

-рачно регулирање на колосек на отворена линија и 
станични колосеци на пругите на цела територија на 
Р.Македонија со количина од 4550м; 

-рачно регулирање на свртници  на главни, проодни 
колосеци и останати колосеци  на пругите на цела терито-
рија на Р.Македонија со количина од 38 парчиња.  

3. Одржување на долен строј       55.000.000,00  денари 
Сечење на вегетација покрај пруга од лева и десна 

страна, чистење на одводни  штитни канали и  пропусти, 
чистење на снег и отпаден материјал, чистење на камени и 
земјени косини, усеци, засеци и санација на засторни вре-
ќи на отворена линија, рачно и  машински со машина ро-
вокопач Вениери  и машина грајфер Геисмар КГТВ кои ќе 
се вршат на пругите на цела територија на Република Ма-
кедонија. Со оваа позиција се обезбедува видливост на 
пругата и светлосната сигнализација  како и слободен 
проток на водата по штитните и одводни канали и про-
пусти.“ 

Во потточката 4 износот „44.000.000,00“ се заменува 
со износот   „99.738.561,00 “. 

Во потточката 5 износот „12.000.000,00“ се заменува 
со износот „2.891.000,00“. 

Во потточката 8 износот „55.000.000,00“ се заменува 
со износот „9.370.439,00“. 

Потточката 9 се брише. 
Потточките 10,11 и 12 стануваат потточки 9,10 и 11. 
2. Оваа програма  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањетo во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4735/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3172. 

Врз основа на член 57 став (2) од Закон за ветери-
нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/2007, 24/2011, 136/2011 и 123/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 14.7.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА  

БРУЦЕЛОЗА КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ 
 

Член 1 
Во Програмата за сузбивање и искоренување на 

бруцелоза кај овците и козите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 46/10), во членот 1 зборовите 
„непречена трговија со“ се заменува со зборовите „ста-
вање во промет на“. 

 
Член 2 

По членот 1 се додаваат два нови члена 1-а и 1-б 
кои гласат: 

 
„Член 1-а 

Поделба на територијата 
 
(1) Врз основа на стапката на присутност на бруце-

лозата кај овците и козите и/или ризикот за ширење на 
болеста се врши поделба на територијата на Република 
Македонија на следните епизоотиолошки единици и 
епизоотиолошки целини: 

1. Епизоотиолошки единици и епизоотиолошки це-
лини каде присуството на болеста на ниво на стадо е од 
0-1% и/или каде ризикот за проширување на болеста е 
низок, 

2. Епизоотиолошки единици и епизоотиолошки це-
лини каде присуството на болеста на ниво на стадо е од 
1-5% и/или каде ризикот за проширување на болеста е 
низок, и  
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3. Епизоотиолошки единици и епизоотиолошки це-
лини каде присуството на болеста на ниво на стадо е 
повисоко од 5% и/или каде ризикот за проширување на 
болеста е висок и/или е извршена масовна вакцинација 
на животните. 

(2) При поделбата на епизоотиолошки единици и 
епизоотиолошки целини ќе се води сметка во однос на 
вакциналниот статус на одгледувалиштата. 

(3) Епизоотиолошки целини во смисла на оваа 
програма претставуваат: 

- Едно или повеќе одгледувалишта на овци и кози 
кои имаат непосредна епизоотиолошка врска односно 
кои можат заради меѓусебното растојание или начинот 
на чување на животните да претставуваат една целина 
и 

- Одгледувалишта на овци и кози од едно или пове-
ќе населени места кои имаат непосредна епизоотио-
лошка врска односно кои можат заради меѓусебното 
растојание или начинот на чување на животните да 
претставуваат една целина. 

 
Член 1-б 

Превентивна вакцинација на подмладокот заради суз-
бивање и искоренување на бруцелозата кај овците и 

козите 
 
(1) Во сите епизоотиолошки единици и/или епизоотио-

лошки целини од член 1-а став (1) точките 2 и 3 од оваа 
програма треба да се спроведува превентивна вакцинација 
на животните наменети за одгледување со старост од три-
шест месеци. Животни постари од шест месеци не се вак-
цинираат. Јагнињата и јарињата со старост помала од три 
месеци треба задолжително да се вакцинираат кога дос-
тигнат возраст од три-шест месеци. 

(2) Вакцинацијата се врши со Rev 1 вакцина апли-
цирана коњуктивално. 

(3) Вакцинацијата треба да се изврши што е можно 
порано во временската рамка дадена во став (1) од овој 
член. 

(4) Вакцинираните животни се обележуваат со 
ушни маркици согласно важечките прописи од областа 
на ветеринарното здравство и во Ветеринарно инфор-
мативниот систем се внесува вакциналниот статус на 
животното. 

(5) Прометот со вакцинирани животни не смее да се 
врши четири недели по вакцинацијата. 

(6) Вакцинираните животни не може да се колат до 
три месеци по вакцинацијата. Доколку се колат живот-
ните треба да се заколат одвоено од другите животни 
како животни кои се позитивни на бруцелоза и задол-
жително се прегледуваат пред колењето. При колењето 
на ваквите животни треба да се преземат сите неопход-
ни мерки на претпазливост за да се избегне контамина-
цијата на другите трупови, линијата на колење и врабо-
тените. Гениталниот тракт и крвта се прогласуваат за 
несоодветни за човечка исхрана и треба нештетно да се 
отстранат. Оценка на исправноста на месото за исхрана 
за луѓе и постапката со месо се спроведува согласно 
прописите за безбедност на храна. Доколку при пост-
морталниот преглед се откриени промени кои укажува-
ат на акутна инфекција, трупот и месото се прогласува 
за несоодветен за човечка исхрана.“. 

 
Член 3 

Членот 2 се менува и гласи: 
 

„Член 2 
Мерки за надзор на Бруцелоза кај овците и козите 

 
(1) Во епизоотиолошките единици и епизоотиолош-

ките целини од член 1-а став (1) точки 1 и 2 од оваа 
програма, секоја година треба да се спроведува дијаг-
ностичко испитување на: 

1. Сите невакцинирани животни постари од шест 
месеци; 

2. Сите вакцинирани животни кои биле вакцинира-
ни до возраст до шест месеци и кои на денот на тести-
рање се постари од 18 месеци; 

3. Сите вакцинирани животни кои биле вакцинира-
ни на возраст поголема од шест месеци и кај кои на де-
нот на тестирање поминало повеќе од 24 месеци од де-
нот на вакцинација. 

(2) Во одгледувалишта каде е извршена масовна 
вакцинација на овци и кози не се врши редовно дијаг-
ностичко тестирање освен во случај кога животни од 
овие одгледувалишта се движат во други одгледува-
лишта согласно член 7-а од оваа програма. 

(3) Дијагностичките тестови со кои треба да се 
спроведува тестирањето на животните согласно став 
(1) и (2) од овој член се дадени во Прилог кој е соста-
вен дел на оваа програма.“. 

 
Член 4 

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи: 
 

„Член 2-а 
Сомнеж на присуство на бруцелоза кај овци и кози 

 
(1) Секое животно од видовите овци и кози кое по-

кажало знаци за можно присуство на бруцелоза или за 
кое постои потврдена епизоотиолошка врска со пот-
врден извор на инфекција или каде е потврдено движе-
ње кое не е во согласност со оваа програма се прогла-
сува како сомнителен случај. 

(2) Како сомнителен случај покрај став (1) на овој 
член ќе биде прогласено и секое животно кај кое врз 
основа на дијагностичките тестови не може конечно да 
се утврди здравствениот статус во однос на бруцелоза 
кај овците и козите.“. 

 
Член 5 

Членот 3 се менува и гласи: 
 

„Член 3 
Мерки во случај на сомнеж на присуство на  

бруцелоза кај овци и кози 
 

(1) Секој сомнителен случај треба задолжително да 
биде пријавен на официјален ветеринар од страна на 
лицето од кое потекнува сомнежот. 

(2) По добиената пријава, официјалниот ветеринар 
веднаш превзема службена истрага и најдоцна во рок 
од 48 часа писмено го известува одгледувачот и над-
лежното ветеринарно друштво за преземање на следни-
те мерки: 

1. Ставање на одгледувалиштето под службен над-
зор; 

2. Тестирање на животните кои дале сомнителен ре-
зултат или на сите животни на одгледувалиштето. За 
спроведувањето на оваа одредба официјалниот ветери-
нар може да нареди и колење или убивање на животни; 

3. Забрана за внесување и изнесување на животни 
од одгледувалиштето освен здрави животни доколку се 
испраќаат на колење директно во кланица. Во таков 
случај, официјалниот ветеринар согласно член 58 став 
(1) точка 4 од Законот за ветеринарно здравство ќе из-
даде „Документ за испраќање на животни во кланица 
под службен надзор“во кој ќе биде наведена кланицата 
во која ќе биде извршено колењето на животните. Жи-
вотните се праќаат на колење по претходно добиена 
потврда за прием на животните од страна на официја-
лен ветеринар на наведената кланица; 

4. Изолација на сомнителните животни на самото 
одгледувалиште и 

5. Забрана за користење на млекото од сомнителни-
те животни за исхрана на луѓето и негово нештетно от-
странување. Млекото од животните кои дале негативен 
резултат може да се користи за исхрана на луѓето по 
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претходно термичко третирање согласно одредбите од 
ветеринарното законодавство и безбедност на храната. 

(3) Со службената истрага се потврдува или отфрла 
присуството на болеста. 

(4) Доколку со превземените мерки од став (2) од 
овој член се отфрли сомнежот за присуство на болеста, 
официјалниот ветеринар треба да ги повлече наредени-
те мерки.“. 

 
Член 6 

Членот 4 се менува и гласи: 
 

„Член 4 
Потврден случај на присуство на бруцелоза кај  

овци и кози 
 
Како потврден случај на бруцелоза кај овци и кози 

ќе се сметаат животни кои ќе дадат позитивен резултат 
на дијагностичките тестови согласно член 2 став (3) на 
оваа програма, односно сите животни кај кои ќе биде 
докажано присуство на предизвикувачот на болеста.“. 

 
Член 7 

Членот 5 се менува и гласи: 
 

„Член 5 
Мерки во случај на потврден случај на присуство 

на бруцелоза кај овци и кози 
 
(1) Доколку бруцелоза кај овците и козите биде 

потврдена на одгледувалиштето согласно член 4 од 
оваа програма, официјалниот ветеринар веднаш 
превзема службена истрага и најдоцна во рок од 48 ча-
са писмено го известува одгледувачот и надлежното 
ветеринарно друштво за превземање на следните 
мерки:  

1. Ставање на одгледувалиштето под службен над-
зор; 

2. Забрана за внесување и изнесување на сите прие-
мчиви животни во и од одгледувалиштето; 

3. Животните кај кои болеста е официјално пот-
врдена како и сите животни кои согласно оваа програ-
ма може да се прогласат за заболени се изолираат, а по-
зитивните животни видливо се означуваат; 

4. Животните кај кои болеста е официјално пот-
врдена како и сите животни кои согласно оваа програ-
ма може да се прогласат за заболени во што е можно 
пократок временски рок а најдоцна за 30 дена од денот 
на кој одгледувачот е известен за присуството на бо-
леста се колат под службен надзор. Во исклучителни 
случаи животните може да се еутаназираат. Од закла-
ните или еутаназијана животни треба да се земат мос-
три за потврдување на болеста; 

5. Забрана за користење на млекото од позитивните 
животни за исхрана на луѓето и негово нештетно от-
странување; 

6. Млекото од животните кои дале негативен резул-
тат може да се користи за исхрана на луѓето по прет-
ходно термичко третирање согласно прописите од об-
ласта на ветеринарното здравство и безбедност на хра-
ната; 

7. Нештетно отстранување на абортирани фетуси, 
мртво родени јагниња и јариња и плаценти; 

8. Секојдневно собирање на ѓубрето и простирка и 
нивно соодветно закопување или дезинфицирање. Ѓуб-
рето и простирката не се изнесуваат најмалку од одгле-
дувалиштето три недели од нивното собирање; 

9. Сеното, простирката и сите други предмети кои 
биле во контакт со позитивните животни, фетуси или 
плацента се закопуваат со претходно натопување со 
средство за дезинфекција; 

10. Објектите и просторот во кој престојувале жи-
вотните треба темелно да се исчистат и потоа да се де-
зинфицираат со средства за дезинфекција.  

Концентрацијата на дезинфициенсот треба да биде 
соодветна за површините кои се дезинфицираат; 

11. Предметите кои биле во контакт со заболените 
животни темелно се чистат и дезинфицираат. Доколку 
тоа не е возможно, истите се уништуваат. Чистење и 
дезинфекција на одгледувалиштето се врши на начин 
утврден од страна на директорот; 

12. Во случај на целосна депопулација на одгледува-
лиштето, повторното населување може да се изврши по из-
минати четири недели по извршената дезинфекција; 

13. Спроведување на епизоотиолошко испитување 
со цел одредување на изворот, времето и начинот на 
инфекцијата и претходното и понатамошното ширење 
на инфекцијата; 

14. Повторно тестирање на животните најмалку 15 
а најдоцна 30 дена по изнесувањето на заболените жи-
вотни и извршената дезинфекција. Доколку животните 
дадат негативен резултат, истите се испитуваат уште 
два пати со негативен резултат, при што првото испи-
тување се врши еден месец по последниот негативен 
резултат, а второто испитување се врши три месеци по 
првото тестирање. 

(2) Останатите животни од одгледувалиштето до 
целосното повлекување на мерките може да се испра-
ќаат единствено на колење директно во кланица. Во та-
ков случај, официјалниот ветеринар согласно член 58 
став (1) точка 4  од Законот за ветеринарно здравство 
треба да издаде „Документ за испраќање на колење на 
животни од одгледувалишта под службен надзор“ во 
кој ќе биде наведена кланицата во која ќе биде изврше-
но колењето на животните Животните се праќаат на 
колење по претходно добиена потврда за прием на жи-
вотните од страна на официјалниот ветеринар на наве-
дената кланица;. Животните треба да се заколат одвое-
но од другите животни При колењето на ваквите жи-
вотни треба да се преземат сите неопходни мерки на 
претпазливост за да се избегне контаминацијата на 
другите трупови, линијата на колење и вработените. 
Гениталниот тракт и крвта се прогласуваат за несоод-
ветни за човечка исхрана и треба нештетно да се от-
странат. Доколку при пост-морталниот преглед се от-
криени промени кои укажуваат на акутна инфекција, 
трупот и месото се прогласува за несоодветен за човеч-
ка исхрана. 

(3) Доколку во одгледувалиштето со дијагностич-
ките тестови од член 2 став (3) од оваа програма се ут-
врди стапка на присутност на болеста повисока од 20% 
од вкупниот број на овци и кози на одгледувалиштето, 
директорот формира посебна комисија која треба да 
изврши проценка на епизоотиолошката состојба и мо-
же да даде предлог до директорот за целосна депопула-
ција на овците и козите.“. 

 
Член 8 

Членот 6 се менува и гласи: 
 

„Член 6 
Движење на животни во и од одгледувалишта  

негативни на бруцелоза кај овци и кози 
 
(1) Во одгледувалишта од член 1-а став (1) точки 1 

и 2 од оваа програма, каде по спроведеното редовно 
тестирање согласно член 2 од оваа програма сите жи-
вотни дале негативен резултат може да се внесат овци 
и кози само доколку: 

1. Животните доаѓаат од одгледувалишта со ист 
здравствен статус односно сите животни биле тестира-
ни согласно одредбите од член 2 од оваа програма и 
дале негативен резултат, 

2. Животните се индивидуално обележани, 
3. Потекнуваат од одгледувалишта каде сите живот-

ни приемчиви на бруцелоза (B.melitensis) не покажале 
клинички или други знаци на болеста во последните 12 
месеци и 

- Животните не се вакцинирани или 
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- Животните биле вакцинирани до најмногу 6 ме-
сечна возраст или 

- Животните биле вакцинирани на возраст поголема 
од 6 месеци при што истите биле тестирани согласно 
одредбите од член 2 од оваа програма со негативен ре-
зултат. Животните од оваа алинеја не може да се дви-
жат во одгледувалишта од член 1-а став (1) точка 1 од 
оваа програма. 

(2) По исклучок од став (1) од овој член, во одгле-
дувалишта од член 1-а став (1) точка 2 од оваа програ-
ма може да се внесат животни кои потекнуваат од од-
гледувалишта каде е извршена масовна вакцинација на 
овци и кози доколку: 

1. Животните се индивидуално обележани;  
2. Потекнуваат од одгледувалишта каде сите живот-

ни приемчиви на бруцелоза (B.melitensis) не покажале 
клинички или други знаци на болеста во последните 12 
месеци; 

3. Пред движењето животните биле изолирани во 
одгледувалиштето од кое потекнуваат под ветеринарна 
контрола во период од најмалку шест недели при што 
сите животни биле тестирани со негативен резултат со 
дијагностичките тестови утврдени од член 2 став (3) на 
оваа програма. Трошоците за дијагностичкото испиту-
вање се на товар на одгледувачот на животните.  

(3) Движење на животните согласно овој член се 
потврдува со Сертификат за здравствена состојба на 
животните кој го издава надлежното ветеринарно 
друштво.“. 

 
Член 9 

Членот 7 се менува и гласи: 
 

„Член 7 
Движење на животни во и од одгледувалишта каде 
била извршена масовна вакцинација на бруцелоза 

кај овци и кози 
 
(1) Во одгледувалишта од член 1-а став (1) точка 3 

од оваа програма може да се внесат животни само до-
колку: 

1. Се во согласност со одредбите на член 6 став (1) 
од оваа програма;или 

2. Животните потекнуваат од одгледувалишта со 
ист здравствен статус;  

3. Животните се индивидуално обележани и 
4. Потекнуваат од одгледувалишта каде сите живот-

ни приемчиви на бруцелоза (B.melitensis) не покажале 
клинички или други знаци на болеста во последните 12 
месеци. 

(2) Доколку животните не биле вакцинирани, исти-
те треба да бидат вакцинирани согласно член 1-б од 
оваа програма.  

(3) Овци и кози кои потекнуваат од одгледувалишта 
каде е извршена масовна вакцинација на овци и кози не 
може да се внесуваат во собирни центри и добиточни 
пазари. 

(4) Животните од одгледувалишта од член 1-а став 
(1) точка 3 од оваа програма се испраќаат на колење со 
Сертификат за здравствена состојба на животните со 
кој се утврдува дека: 

1. Животните се идентификувани согласно Законот 
за идентификација и регистрација на животните и 

2. Животните потекнуваат од одгледувалишта каде 
сите животни приемчиви на бруцелоза (B.melitensis) не 
покажале клинички или други знаци на болеста во по-
следните 12 месеци.“. 

 
Член 10 

По членот 7 се додаваат два нови члена 7-а и 7-б 
кои гласат: 

„Член 7-а 
Движење на животни на летна и зимска испаша 
 
Движењето на животни надвор од епизотиолошкa еди-

ница заради испаша (летна – зимска испаша) може да се 
прави само помеѓу епизоотиолошка единица или целини 
согласно членовите 6 и 7 од оваа програма и без да доаѓаат 
во контакт со животни од други одгледувалишта. 

 
Член 7-б 

Спроведување на одредбите од програмата 
 
(1) Земањето на примероци за дијагностичкото тес-

тирање за проценка на имуноста на вакцинираните ов-
ци и кози го врши ветеринарното друштво по претход-
но добиена задача преку ВИС системот и под директен 
надзор и присуство на официјалниот ветеринар. 

(2) Земањето на примероци за ретестирање во пози-
тивните и сомнителните одгледувалишта на бруцелоза 
кај овци и кози задолжително треба да се врши во при-
суство на официјалниот ветеринар.“. 

 
Член 11 

Влегување во сила 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-4977/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3173. 
Врз основа на член 6 став 2, член 8 ставови 11 и 12 

член, 15 став 2, член 16 став 3 член 17 став 3 член 18 
став 5, член 27 став 13 и член 29 став 2 од Законот за 
семенски и саден материјал за земјоделски растенија 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 
89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГО-
ВИЈА СО МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И 
САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ОВОШНИ РАСТЕНИЈА  
НАМЕНЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОВОШЈЕ(*) 

  
Член 1 

Во Правилникот за трговија со материјал за размно-
жување и саден материјал од овошни растенија наме-
нет за производство на овошје (*) (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 84/11 и 72/14), Прилозите 9 
и 13 се заменуваат со нови Прилози 9 и 13 кои се сос-
тавен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

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

 
Бр.18-214 Министер за земјоделство, 

1 јули 2014 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

______________ 
 
(*) Oвој правилник не е предмет на усогласување со Европското 

законодавство 



 Стр. 18 - Бр. 108                                                                                        17 јули 2014 
 



17 јули 2014  Бр. 108 - Стр. 19 

 
 



 Стр. 20 - Бр. 108                                                                                        17 јули 2014 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3174. 
Врз основа на член 40 став 3 и член 42 од Законот 

за девизното работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 
24/11, 135/11 и 188/13) и точка 9 од Одлуката за начи-
нот и постапката на известување за трансакции со не-
резиденти („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 87/14), гувернерот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија донесе     

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА НЕПОСРЕДНОТО ИЗВЕСТУВА-
ЊЕ ЗА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ ОД КО-
МЕРЦИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ 

 
I. Општи одредби 

 
1. Со ова упатство, Народната банка на Република 

Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) 
го пропишува начинот на непосредното известување на 
резидентите за состојбата и промените на побарувања-
та и обврските од комерцијалното работење со нерези-
денти коишто достасуваат во рок до една година со или 
без договор за кредит, без оглед на тоа дали се веќе 
стасани за плаќање или не. 

 
II. Предмет на известувањето 

 
2. Побарувања и обврски од комерцијално работе-

ње со нерезиденти, коишто се предмет на известување, 
согласно со ова упатство, се сите побарувања од купу-
вачи-нерезиденти, односно обврски кон добавувачи-
нерезиденти настанати врз основа на купопродажба на 
стоки и услуги, како што се:  

- издадени/примени фактури за извоз/увоз на стоки 
и услуги;  

- наплати/плаќања врз основа на извоз/увоз на сто-
ки и услуги; 

- дадени/примени аванси врз основа на стоки и ус-
луги; 

- купени/продадени побарувања коишто потекнува-
ат од првично склучена комерцијална работа; и  

- преземени/отстапени обврски коишто потекнуваат 
од првично склучена комерцијална работа и сл. 

3. Побарувања и обврски од комерцијалното рабо-
тење со нерезиденти, коишто не се предмет на известу-
вање, согласно со ова упатство, се: 

- побарувањата и обврските од комерцијалното ра-
ботење врз основа на договор за кредит, со рок на до-
втасување над една година. За овие побарувања и обвр-
ски се известува согласно со Одлуката за начинот и ус-
ловите за поднесување извештаи за склучени кредитни 
работи; 

- побарувањата и обврските од комерцијалното ра-
ботење, коишто врз основа на дополнително склучени 
договори за кредит преминуваат во долгорочни. За 
овие побарувања и обврски се известува поединечно, 
согласно со Одлуката за начинот и условите за подне-
сување извештаи за склучени кредитни работи. 

 
III. Начин на известување 

 
4.  Согласно со точка 6 од Одлуката за начинот и 

постапката на известување за трансакции со нерезиден-
ти, за потребите на ова упатство, известувачи се оние 
резиденти коишто врз основа на постапка за избор на 
примерок се определени како известувачи и коишто 
добиле писмено известување од Народната банка дека 
се избрани за известување. 

5. Известувачите ја известуваат Народната банка на 
образецот КИПО -Квартален извештај за побарувања и 
обврски (во натамошниот текст: образец КИПО), кој-
што е составен дел на ова упатство.  

6. Известувачите известуваат квартално, најдоцна 
во рок од 30 (триесет) дена по истекот на кварталот за 
кој се известува. 

Известувањето се врши во електронска форма и се 
потпишува со електронски потпис.  

Народната банка и известувачите може да се дого-
ворат и за поинаков начин на доставување на подато-
ците.  

7. Известувачите, на барање на Народната банка, се 
должни да ги усогласат податоците, или да ги објаснат 
и да ги протолкуваат разликите помеѓу нивните изве-
штаи и податоците добиени од банките овластени за 
платен промет со странство, или со другите извештаи 
доставени до Народната банка. 

8. Известувачот ја потврдува и одговара за точноста 
на податоците внесени во образецот. 

9. Известувачот може да овласти друго правно лице 
да известува во негово име, во својство на овластен до-
ставувач на извештаи. 

  
III. Начин на пополнување на образецот 

 
10. Делот „Општи податоци“ од образецот КИПО 

се пополнува на следниов начин: 
-  во рубриките „известувач“ се пишува: матичниот 

број и називот на известувачот, адресата, лицето за 
контакт, телефонскиот број и електронската пошта на 
известувачот;   

-  во рубриките „овластен доставувач на извештаи-
те“ се пишува: матичниот број и називот на овластени-
от доставувач, адресата, лицето за контакт, телефон-
скиот број и електронската пошта за овластениот до-
ставувач.  

- во рубриката  „период: квартал ____ година 
_____“  се пишуваат кварталот и годината за која се из-
вестува (на пример: квартал 1 година 2014). 

11. Деловите „А. Побарувања“ и „Б. Обврски“ се 
пополнуваат со податоци за состојбите и промените на 
побарувањата и обврските од комерцијалното работе-
ње со нерезиденти, според оригиналната валута во која 
настанале побарувањата/обврските и земјата на нерези-
дентите. 

12. Податоците во делот „А. Побарувања“ се внесу-
ваат на следниов начин:  

Во редовите под „А.1. Побарувања од нерезиденти 
– директни инвеститори (10% и над 10% учество)“ се 
внесуваат податоци за побарувањата од директните ин-
веститори-нерезиденти, кои имаат учество од 10 или 
повеќе проценти во капиталот на известувачот. 

Во редовите под „А.2. Побарувања од нерезиденти 
– хоризонтално поврзани во рамки на истата групација 
на директниот инвеститор – нерезидент“, се внесуваат 
податоци за побарувањата од  трговските партнери (не-
резиденти) со кои известувачот е поврзан хоризонтал-
но во рамки на истата групација на директниот инве-
ститор - нерезидент.  

Во редовите под „А.3. Побарувања од нерезиденти 
– вертикално поврзани во рамки на истата групација на 
директниот инвеститор – нерезидент“, се внесуваат по-
датоци за побарувањата од  трговските партнери (нере-
зиденти) со кои известувачот е поврзан вертикално во 
рамки на истата групација на директниот инвеститор - 
нерезидент.  

Во редовите под „А.4. Побарувања од нерезиденти 
во кои резидентот- известувач е директен инвеститор 
(10% и над 10% учество)“ се внесуваат податоци за по-
барувањата од нерезидентите кај кои известувачот по-
седува учество од 10 или повеќе проценти во капита-
лот  на нерезидентот. 
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Во редовите под „А.5. Побарувања од нерезиденти 
– хоризонтално поврзани во рамки на истата групација 
на директниот инвеститор - резидент“, се внесуваат по-
датоци за побарувањата од  трговските партнери (нере-
зиденти) со кои известувачот е поврзан хоризонтално 
во рамки на истата групација на  директниот инвести-
тор - резидент.  

Во редовите под „А.6. Побарувања од нерезиденти 
– вертикално поврзани во рамки на истата групација на 
директниот инвеститор - резидент“, се внесуваат пода-
тоци за побарувањата од  трговските партнери (нерези-
денти) со кои известувачот е поврзан вертикално во 
рамки на истата групација на директниот инвеститор - 
резидент.  

Во редовите под „А.7. Побарувања од останати не-
резиденти“ се внесуваат податоци за побарувањата од 
сите останати нерезиденти кои не се прикажани во де-
лот А.1., А.2., А.3., А.4., А.5. и А.6. Колоните од 1 до 8 
се пополнуваат на следниов начин: 

- во колоната 1 „валута“ се пишуваат шифрите на 
валутите во кои настанале побарувањата, од шифрар-
никот на валути којшто е составен дел од Упатството 
за начинот на вршење на платниот промет со странс-
тво. Во случаите кога валутата на затворањето на поба-
рувањето не е иста со валутата на настанувањето на по-
барувањето, известувачите известуваат во валутата во 
која го прикажале настанувањето на побарувањето. 

- во колоната 2 „земја“ се пишуваат шифрите на 
земјите од кои известувачот има побарување во однос-
ната валута. Притоа, се внесуваат шифрите на земјите 
од шифрарникот на земји и меѓународни организации, 
којшто е составен дел на Упатството за начинот на вр-
шење на платниот промет со странство;  

- во колоната 3 „почетна состојба“ се пишува изно-
сот на состојбата на побарувањата од нерезиденти по 
одделни валути и земји на првиот ден од кварталот за 
кој се известува.  

Почетната состојба, којашто секогаш има позитив-
но салдо, треба да е еднаква на крајната состојба од 
претходниот квартал. 

Во колоните 4, 5 и 6 се внесуваат податоци за про-
мените коишто настанале во текот на кварталот за кој 
се известува.  

- во колоната 4 „трансакции - зголемување“ се пи-
шува износот на бруто зголемувањето на побарувањата 
од нерезиденти врз основа на извршените трансакции 
за комерцијалното работење со нерезиденти во кварта-
лот за кој се известува, како што се: издадени фактури 
за извоз на стоки и услуги, дадени аванси врз основа на 
комерцијалното работење, откуп на побарувањата, 
прекласификација на долгорочните комерцијални кре-
дити во краткорочни комерцијални кредити и слично; 

- во колоната 5 „трансакции - намалување“ се пи-
шува износот на бруто намалувањето на побарувањата 
од нерезиденти врз основа на извршените трансакции 
за комерцијално работење со нерезиденти во кварталот 
за кој се известува, како што се: наплати врз основа на 
комерцијалното работење, компензации, пребивања, 
порамнувања, увоз врз основа на даден аванс,  прекла-
сификација на краткорочните побарувања по трговско 
работење во долгорочни заеми врз основа на договор 
за заем, простување и слично. 

Во овие колони не се внесуваат промени настанати 
поради промена на капиталната поврзаност, едностра-
ни отписи и слично. 

- во колоната 6 „останато“ се пишува износот на не-
то-промените коишто не претставуваат извршени 
трансакции за комерцијалното работење со нерезиден-
ти, а коишто влијаат врз состојбата на побарувањата. 
Овие промени вклучуваат прекласификација поради 
промена во капиталната поврзаност и еднострани отпи-
си на побарувања (во случај на присилно порамнување, 

стечај на нерезидентот, заради одземањето на стоките 
и сл.). Зголемувањето се прикажува со позитивен 
предзнак, а намалувањето со негативен предзнак. 

- во колоната 7 „состојба на крајот на периодот“ се 
пишува износот на состојбата на побарувањата врз ос-
нова на комерцијалното работење, од нерезиденти по 
одделни валути и земји на последниот ден од кварта-
лот за кој се известува. Состојбата на побарувањата на 
крајот на кварталот ја одразува почетната состојба и 
промените коишто настанале во текот на кварталот за 
кој се известува. 

- во колоната 8 „од кои над една година“ се пишува 
дел од износот од колоната 7. Оваа колона ја пополну-
ваат известувачите коишто имаат состојба на побарува-
ња кај кои изминала една година од настанувањето и за 
кои не е склучен договор за кредит.  

13. Податоците во делот „Б. Обврски“ се внесуваат 
на следниов начин:  

Во редовите под „Б.1. Обврски кон нерезиденти  – 
директни инвеститори (10% и над 10% учество)“ се 
внесуваат податоци за обврските кон директните инве-
ститори-нерезиденти, коишто имаат учество од 10 или 
повеќе проценти во капиталот на известувачот. 

Во редовите под „Б.2. Обврски кон нерезиденти – 
хоризонтално поврзани во рамки на истата групација 
на директниот инвеститор – нерезидент“, се внесуваат 
податоци за обврските кон  трговските партнери (нере-
зиденти) со кои известувачот е поврзан хоризонтално 
во рамки на истата групација на директниот инвести-
тор - нерезидент.  

Во редовите под „Б.3. Обврски кон нерезиденти  – 
вертикално поврзани во рамки на иста групација на дире-
ктен инвеститор – нерезидент“, се внесуваат податоци за 
обврските кон трговските партнери (нерезиденти) со кои 
известувачот е поврзан вертикално во рамки на истата 
групација на директниот инвеститор - нерезидент.  

Во редовите под „Б.4. Обврски кон нерезиденти во 
кои резидентот- известувач е директен инвеститор 
(10% и над 10% учество)“ се внесуваат податоци за об-
врските кон нерезидентите кај кои известувачот посе-
дува учество од 10 или повеќе проценти во капиталот  
на нерезидентот. 

Во редовите под „Б.5. Обврски кон нерезиденти – 
хоризонтално поврзани во рамки на истата групација 
на директниот инвеститор - резидент“, се внесуваат по-
датоци за обврските кон  трговските партнери (нерези-
денти) со кои известувачот е поврзан хоризонтално во 
рамки на истата групација на директниот инвеститор - 
резидент.  

Во редовите под „Б.6. Обврски кон нерезиденти  – 
вертикално поврзани во рамки на истата групација на 
директен инвеститор - резидент“, се внесуваат подато-
ци за обврските кон трговските партнери (нерезиденти) 
со кои известувачот е поврзан вертикално во рамки на 
истата групација на директниот инвеститор - резидент.  

Во редовите под „Б.7. Обврски кон останати нере-
зиденти“ се внесуваат податоци за обврските кон сите 
останати нерезиденти кои не се прикажани во делот 
Б.1., Б.2., Б.3.,Б.4., Б.5. и Б.6. 

Колоните од 1 до 8 се пополнуваат на следниов на-
чин: 

- во колоната 1 „валута“ се пишуваат шифрите на 
валутите во кои настанале обврските, од шифрарникот 
на валути којшто е составен дел од Упатството за начи-
нот на вршење на платниот промет со странство. Во 
случаите кога валутата на намирувањето на обврската 
не е иста со валутата на настанувањето на обврската, 
известувачите известуваат во валутата во која го при-
кажале настанувањето на обврската. 

- во колоната 2 „земја“ се пишуваат шифрите на 
земји кон кои известувачот има обврска во односната 
валута. Притоа, се внесуваат шифрите на земји од ши-
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фрарникот на земји и меѓународни организации, кој-
што е составен дел на Упатството за начинот на врше-
ње на платниот промет со странство. 

-  во колоната 3 „почетна состојба“ се пишува изно-
сот на состојбата на обврските кон нерезиденти по од-
делни валути и земји на првиот ден од кварталот за кој 
се известува.  

Почетната состојба, којашто секогаш има позитив-
но салдо, треба да е еднаква на крајната состојба од 
претходниот квартал. 

Во колоните 4, 5 и 6 се внесуваат податоци за про-
мените коишто настанале во текот на кварталот за кој 
се известува.  

- во колоната 4 „трансакции - зголемување“ се пи-
шува износот на бруто зголемувањето на обврските 
кон нерезиденти врз основа на извршените трансакции 
за комерцијалното работење со нерезиденти во кварта-
лот за кој се известува, како што се: примени фактури 
за увоз на стоки и услуги,  примени аванси врз основа 
на комерцијалното работење, преземање обврски, прек-
ласификација на долгорочни комерцијални кредити во 
краткорочни комерцијални кредити и слично; 

- во колона 5 „трансакции - намалување“ се пишува 
износот на бруто намалувањето на обврските кон нере-
зиденти врз основа на извршените трансакции за ко-
мерцијалното работење со нерезиденти во кварталот за 
кој се известува, како што се: плаќање врз основа на 
комерцијалното работење, компензации, пребивања, 
порамнувања, извоз врз основа на примен аванс, прек-
ласификација на краткорочните обврски по трговско 
работење во долгорочни заеми врз основа на договор 
за заем, простување и слично. 

Во овие колони не се внесуваат промените настана-
ти поради промена на капиталната поврзаност, едно-
страните отписи и слично. 

- во колоната 6 „останато“ се пишува износот на не-
то-промените коишто не претставуваат извршени 
трансакции за комерцијалното работење со нерезиден-
ти, а коишто влијаат врз состојбата на обврските. Овие 
промени вклучуваат прекласификација поради промена 
во капиталната поврзаност и едностраните отписи на 
обврските (во случај на присилно порамнување, стечај 
на нерезидентот, заради одземање на стоките и сл.). 
Зголемувањето се прикажува со позитивен предзнак, а 
намалувањето со негативен предзнак. 

- во колоната 7 „состојба на крајот на периодот“ се 
пишува износот на состојбата на обврските врз основа 
на комерцијалното работење кон нерезиденти по од-
делни валути и земји на последниот ден од кварталот 
за кој се известува. Состојбата на обврските на крајот 
на кварталот ја одразува почетната состојба и промени-
те коишто настанале во текот на кварталот за кој се из-
вестува. 

- во колоната 8 „од кои над една година“ се пишува 
дел од износот од колоната 7. Оваа колона ја пополну-
ваат резидентите-известувачи коишто имаат состојба 
на обврски кај кои изминала една година од настанува-
њето и за кои не е склучен договор за кредит. 

14. Во рубриката „датум“ се пишува датумот на до-
ставување на извештајот. 

15. Побарувањата врз основа на комерцијалното ра-
ботење со нерезиденти вообичаено се евидентираат на 
следниве сметки од Сметковниот план за стопански 
субјекти:  

- дел од 107 „хартии од вредност - готовински екви-
валенти“ (чекови и меници примени од нерезиденти);   

- 121 „побарувања од купувачите во странство“; 
- дел од групата 11 „побарувања од поврзани друш-

тва“ (по комерцијални работи од поврзани друштва - 
нерезиденти); 

- дел од 124 „побарувања од специфично работење 
на неповрзани друштва“ (за продадени стоки во 
странство врз основа на комисиона и консигнациска 
продажба); 

- дел од 017 „аванси за набавка на материјални 
средства“ (дадени на нерезиденти за опредметени ос-
новни средства); 

- дел од 005 „аванси за набавка на нематеријални 
средства“ (дадени  на нерезиденти); 

- 123 „побарувања за дадени аванси, депозити и ка-
уции во странство“; 

- дел од 163 „краткорочни кредити и заеми од 
странство“ (извоз на стоки и услуги на кредит; депози-
ти и кауции за иден увоз на стоки и услуги до една го-
дина). 

16. Обврските врз основа на комерцијалното рабо-
тење со нерезиденти вообичаено се евидентираат на 
следниве сметки од Сметковниот план за стопански 
субјекти:  

- дел од 264 „обврски врз основа на издадени хар-
тии од вредност коишто се чуваат до достасување“ (че-
кови и меници на нерезиденти); 

- 221 „обврски спрема добавувачи од странство“; 
- дел од групата 21 „краткорочни обврски спрема 

поврзани друштва“ (врз основа на комерцијални рабо-
ти од поврзани друштва - нерезиденти) 

- дел од 224 „обврски од специфично работење од 
неповрзани друштва“ (врз основа на комисиона и кон-
сигнациска продажба за стоки во сопственост на нере-
зиденти); 

- 223 „обврски за примени аванси, депозити и кау-
ции од странство“;   

- дел од 263 „краткорочни кредити и заеми од 
странство“ (увоз на стоки и услуги на кредит; депозити 
и кауции за иден извоз на стоки - до една година). 

17. Во случај на промена на Сметковниот план за 
стопанските субјекти, соодветно се менуваат и наведе-
ните сметки.  

 Известувачот треба да ги вклучи состојбата и про-
мените и од други сметки на кои ги прикажува побару-
вањата и обврските од комерцијалното работење со не-
резиденти.  

18. Состојбата и промените коишто произлегуваат 
од прекласификација на тековните достасувања на дол-
горочните обврски и побарувања во краткорочни, не се 
предмет на известување согласно со ова упатство.  

 
IV. Завршни одредби 

  
19. Со започнувањето на примената на ова упат-

ство, престанува да важи Упатството за начинот на не-
посредно известување за побарувања и обврски од ко-
мерцијално работење со нерезиденти („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 39/07). 

20. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.   

 
У бр. 22868  

10 јули 2014 година Гувернер, 
Скопје Димитар Богов, с.р. 
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3175. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и  точка 9 од Одлуката за начинот и постапката 
на известување за трансакции со нерезиденти („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.87/14), гувер-
нерот на Народната банка на Република Македонија 
донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА НЕПОСРЕДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ 
ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕНИТЕ НА СМЕТКИТЕ 
НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО СТРАНСТВО И НА ЕВИ-
ДЕНЦИСКИТЕ СМЕТКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ 
НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ  

СО НЕРЕЗИДЕНТИ 
 
1. Со ова упатство Народната банка на Република 

Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) 
ги пропишува начинот, постапката и роковите на непо-
средно известување, и ја утврдува формата и содржи-
ната на образецот МИ (месечен извештај) за известува-
ње за состојбата и промените на сметките на резиден-
тите во странство и на евиденциските сметки за порам-
нување на меѓусебните побарувања и обврски со нере-
зиденти.  

2. За потребите на ова упатство, известувачи се: 
- резидентите кои добиле одобрение од Народната 

банка за отворање сметка кај странска банка; и 
- резидентите кои кај Народната банка впишале 

евиденциска сметка за порамнување на меѓусебните 
побарувања и обврски со нерезиденти. 

3. Известувачите ја известуваат Народната банка на 
образец МИ, којшто е составен дел на ова упатство. 

4. Состојбата, за потребите на ова упатство, прет-
ставува состојба на  сметките кај странските банки и 
евиденциските сметки на почетокот, односно на крајот 
на извештајниот период. 

Промените на состојбите на сметките ги вклучуваат 
сите трансакции настанати во извештајниот период.  

5. Известувачите известуваат на месечна основа, 
најдоцна во рок од 20 (дваесет) дена по истекот на ме-
сецот за кој се известува.  

Известувањето се врши во електронска форма и се 
потпишува со електронски потпис.  

6. Резидентите, на барање на Народната банка, се 
должни да ги усогласат податоците или да ги објаснат 
и да ги протолкуваат разликите помеѓу нивните изве-
штаи и податоците добиени од банките овластени за 
платен промет со странство, или со другите извештаи 
доставени до Народната банка. 

7. Образецот МИ се изготвува и се доставува во 
оригинална валута во која е отворена сметката во 
странство или евиденциската сметка.  

8. Образецот МИ се пополнува на следниов начин:  
- во рубриката „известувач“ се пишува називот, 

адресата и седиштето на известувачот;  
- во рубриката „матичен број“ се пишува матичниот 

број на известувачот. Доколку известувачот е физичко 
лице, во рубриката „матичен број“ се пишува шифрата 
за физичко лице „1000000“;  

- во рубриката „даночен број“ се пишува даночниот 
број;  

- во рубриката „период“ се пишуваат месецот и го-
дината за кои се поднесува извештајот;  

- во рубриката „вид на извештајот“ се пишува ши-
фрата на видот на извештајот. Прилог-шифрарникот на 
видовите извештаи е составен дел на упатството - 1. 
Видови извештаи;  

- во рубриката „странски партнер“ за сметките во 
странство се пишува називот на странската банка кај 
која е отворена сметката, додека за евиденциските сме-
тки називот на странскиот партнер со кој известувачот 
воспоставил евиденциска сметка; 

 - во рубриката „земја“ се пишува шифрата на зем-
јата во која се наоѓа седиштето на странскиот партнер, 
од шифрарникот на земји и меѓународни организации, 
којшто е составен дел на Упатството за начинот на вр-
шење на платниот промет со странство;  

- во рубриката „број на одобрението“ за сметките 
во странство се пишува бројот на одобрението издаде-
но од Народната банка или  бројот  на евиденциската 
сметка од уписот во евиденцијата на Народната банка.  

- во рубриката „износ во валута“ за сметките во 
странство се пишува износот од одобрението на Народ-
на банка. За евиденциските сметки, се пишува износ 
доколку тој е предвиден со договорот за кој се отвора 
евиденциска сметка;  

- во рубриката „валута“ се пишува шифрата на ва-
лутата, од шифрарникот на валути којшто е составен 
дел на Упатството за начинот на вршење на платниот 
промет со странство;  

- во рубриката „почетна состојба“ се пишува состој-
бата на сметката на почетокот на извештајниот период. 
Притоа, почетната состојба треба да се совпаѓа  со 
„крајната состојба“ од претходниот извештаен период;  

- во колоната „земја на трансакцијата“ кај сметките 
во странство се пишува шифрата на земјата на стран-
скиот партнер со кој се врши поединечната трансакци-
ја, независно од земјата на банката кај која е отворена 
сметката. Кај евиденциските сметки, се пишува шифра-
та на земјата на странскиот партнер;  

- во колоната „опис на трансакцијата“ се пишува 
краток опис на трансакцијата;  

- во колоната „шифра на трансакцијата“ се пишува 
шифрата на трансакцијата, од шифрарникот на основи 
којшто е составен дел на Упатството за начинот на вр-
шење на платниот промет со странство.  

При пренос на средства од сметката во странство на 
сметката во домашна банка или обратно, во колоната 
шифра на трансакцијата се пишува шифра 670.  

При пренос на средства заради порамнување на со-
стојбата на евиденциската сметка, во колоната шифра 
на трансакцијата се пишува шифра 680. 

- во колоната „зголемување на состојбата на сме-
тката“ се внесуваат износите на трансакциите коишто 
ја зголемуваат состојбата на сметката;  

- во колоната „намалување на состојбата на сметка-
та“ се внесуваат износите на трансакциите коишто ја 
намалуваат состојбата на сметката;  

- во рубриката „вкупно“ се внесува вкупниот про-
мет во колоните зголемување/намалување на состојба-
та на сметката и служи за контролирање на точноста на 
извештајот;  

- во рубриката „крајна состојба“ се пишува состој-
бата на сметката на крајот на извештајниот период.  

Во извештајот треба пресметковно да се сложуваат 
состојбата и промените на сметката за поединечна ва-
лута (почетната состојба + зголемувањето на состојба-
та на сметката - намалувањето на состојбата на сметка-
та = крајната  состојба).  

9. Со примената на ова упатство, престанува да ва-
жи Упатството за начинот на непосредно известување 
за состојбата и промените на сметките на резидентите 
во странство и на евиденциските сметки за порамнува-
ње на меѓусебните побарувања и обврски со нерези-
денти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
82/12). 

10. Ова упатство влегува во сила осмиот  ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе започне да се применува од 01 
август 2014 година.  

 
У бр. 22870  

10 јули 2014 година Гувернер, 
Скопје Димитар Богов, с.р. 
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3176. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12  и 
43/14), член 40 став 3 од Законот за девизното работе-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 
188/13) и врз основа на точка 9 од Одлуката за начинот 
и постапката на известување за трансакции со нерези-
денти  („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 87/14), гувернерот на Народната банка на Републи-
ка Македонија, донесе  

 
У П А Т С Т В О  

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈ-
БАТА И ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И НА 
МЕЃУКОМПАНИСКИОТ ДОЛГ НА КАПИТАЛ-
НО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ВРЗ ОСНОВА НА 

ВЛОЖУВАЊА ВО СТРАНСТВО 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со ова упатство се пропишуваат начинот на изве-

стување за состојбата и промените на капиталот и ме-
ѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субје-
кти врз основа на вложувања во странство, формата и 
содржината на годишниот извештај за вложувања во 
странство, рокот на доставување на овој образец и на-
чинот на негово пополнување. 

 
II. ДЕФИНИЦИИ 

 
2. За потребите на ова упатство одделните поими го 

имаат следново значење: 
Синџир на поврзаност претставува структура на 

вертикални (директни и индиректни) и хоризонтални 
врски помеѓу инвеститорите и претпријатијата во кои 
се инвестира. 

Претпријатие во кое се инвестира претставува 
нерезидент (правно лице) кое има капитално вложува-
ње од резидент (правно или физичко лице) и/или има 
побарувања/обврски од работењето со инвеститори - 
резиденти (меѓукомпаниски долг), во зависност од ви-
дот на поврзаноста. 

Разликуваме неколку видови поврзаност со прет-
пријатијата во кои се инвестира - нерезиденти, врз ос-
нова на кои дефинираме неколку видови инвеститори: 

Директен инвеститор е резидент кој учествува со 
10% или над 10% во капиталот на претпријатието во 
кое се инвестира. Инвеститорот има капитално вложу-
вање кај претпријатието во кое се инвестира и може да 
има меѓукомпаниски долг со него.   

 
Пример 1 - Директен инвеститор и претпријатие во 

кое се инвестира 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портфолио-инвеститор
1
 е резидент кој учествува 

со помалку од 10% во капиталот на претпријатието во 
кое се инвестира. Портфолио-инвеститорот може да 
биде дел од синџирот на поврзаност или да е надвор од 
него. Инвеститорот има капитално вложување кај прет-
пријатието во кое се инвестира и може да има меѓуком-
паниски долг со него. 

Индиректен инвеститор е резидент кој нема капи-
тално вложување, но има индиректна поврзаност со 
претпријатието во кое се инвестира. Притоа, индирект-
ната поврзаност произлегува од учеството на инди-
ректниот инвеститор во капиталот на други нерезиден-
ти во синџирот на поврзаност, а се утврдува согласно 
со методот на мултиплицирано учество.  

Инвеститорот нема капитално вложување кај прет-
пријатието во кое се инвестира, но може да има меѓу-
компаниски долг со него. 

Методот на мултиплицирано учество е метод за 
пресметување на индиректната поврзаност на инвести-
торот со претпријатието во кое се инвестира. Инди-
ректната поврзаност се утврдува преку т.н. индиректно 
учество од 10% или над 10%. Пресметувањето на про-
центот на индиректно учество се врши врз основа на 
множење на процентите на учество кај сите претприја-
тија во кои се инвестира надолу во синџирот на поврза-
ност. 

 
Пример 2 - Метод на мултиплицирано учество 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Матичен инвеститор е инвеститор кој се наоѓа на 

врвот на синџирот на поврзаност. Матичниот инвести-
тор може да се јави во својство на директен инвеститор 
или индиректен инвеститор.  

Директниот инвеститор истовремено е и матичен 
инвеститор само кога се наоѓа на врвот на синџирот на 
поврзаност и е единствен инвеститор. Во сите други 
случаи, матичниот инвеститор се јавува во својство на 
индиректен инвеститор за кој се известува само докол-
ку има меѓукомпаниски долг со него. 

 
Пример 3.A - Матичен инвеститор и индиректен  

инвеститор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
1
  Доколку портфолио-инвестициите во странство се во соглас-

ност со позитивните законски прописи. 
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Пример 3.Б - Матичен инвеститор и инвеститор со 
индиректна поврзаност помала од 10% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инвеститор со хоризонтална поврзаност во син-

џирот (ИХП) е резидент кој заедно со претпријатието 
во кое се инвестира - нерезидент имаат заеднички ма-
тичен инвеститор. ИХП може (но не мора) да има ка-
питално вложување помало од 10% кај претпријатието 
во кое се инвестира и/или има меѓукомпаниски долг со 
него. 

 
Пример 4 - Инвеститор со хоризонтална поврзаност 

во синџирот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повратно вложување претставува капитално вло-

жување на претпријатието во кое се инвестира во капи-
талот на директниот инвеститор, под 10%.   

**Во случај кога претпријатието во кое се инвестира 
има учество во капиталот од 10% или над 10% кај директ-
ниот инвеститор, тогаш се работи за директно вложување 
од странство, а не за повратно вложување (се известува на 
Образец ВС 22- види упатство за ВС 22)  
 

Пример 5 - Повратно вложување 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатие со посебна намена (ППН) е прет-

пријатие во кое се инвестира - нерезидент (правно ли-
це) коешто е дел од организациската структура на мул-
тинационални компании и што се формира со намена 
да служи како спроводник на финансиски средства, 
притоа најчесто нема развиена економска дејност, вра-
ботени, не продава стоки и услуги на пазарот и сл., ту-
ку се занимава исклучиво со финансиско посредување.     

III. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВЛОЖУВАЊАТА ВО 
СТРАНСТВО ВС 11 

 
Начин на известување 

 
3. Инвеститорот (во натамошниот текст: известува-

чот) треба да ја извести Народната банка на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) 
за состојбата и промените на капиталот и меѓукомпа-
нискиот долг со претпријатијата во кои се инвестира, 
со доставување годишен извештај за вложувањата во 
странство којшто е составен дел на ова упатство (во 
понатамошниот текст: образец ВС 11). 

Инвеститорот може да даде писмено овластување 
на друго правно лице, да известува во негово име за 
вложувањата кај нерезиденти. 

Известувачот доставува посебен образец ВС 11 за 
вложување кај секој нерезидент - претпријатие во кое 
се инвестира, поединечно.  

Рокот на доставување на образецот ВС 11 е 15 март 
во тековната година, со податоци за претходната изве-
штајна година.  

Доколку податоците за вредноста на капиталот на 
инвеститорот (II.А ред 1) или капиталот на претприја-
тието во кое се инвестира (III.А ред 1) не се еднакви со 
оние од извештајот за претходната година (на пр. зара-
ди дополнително утврдените грешки при известување-
то или ревизија на одредени ставки), известувачот мо-
ра повторно да изработи извештај за претходната годи-
на. 

4. Во зависност од видот на поврзаноста со прет-
пријатието во кое се инвестира, инвеститорот известу-
ва на следниов начин: 

- доколку е директен инвеститор - задолжително се 
пополнува делот I и делот II.А, II.Б, II.В и II.Г, додека 
пополнувањето на делот III не е задолжително, туку е 
условено од постоењето на повратно вложување; 

- доколку е портфолио-инвеститор - задолжително 
се пополнува делот I и делот II.А, II.Б и II.В; 

- за портфолио-инвеститор кој е дел од синџирот на 
вертикална поврзаност (под 10% учество) -  задолжи-
телно се пополнува делот I и делот II.А, II.Б, II.В и II.Г; 

- доколку е индиректен инвеститор - задолжително 
се пополнува делот I и делот II.Г; 

- доколку е инвеститор со хоризонтална поврзаност 
во синџирот - задолжително се пополнува делот I и де-
лот II.Г, додека пополнувањето на делот II.А, II.Б, II.В 
не е задолжително, освен доколку постои учество на 
инвеститорот во капиталот на претпријатието во кое се 
инвестира помало од 10%; 

5. Образецот ВС 11, во еден примерок, се доставува 
до Народната банка. Народната банка со известувачите 
може да договори и друг начин на доставување на 
обрасците. 

На барање на Народната банка, известувачот е дол-
жен да ја докаже точноста на податоците со приложу-
вање на годишната сметка (извештај за билансот на со-
стојба и билансот на успех) или друг документ. 

6. Образецот се потврдува со потпис на резидентни-
от инвеститор, како и на овластениот известувач (до-
колку е овластено друго правно лице), со што се гаран-
тира и за точноста на податоците доставени до Народ-
ната банка.  

  
Начин на пополнување на образецот ВС 11  

- Извештај за вложувања во странство 
 
7. Образецот се пополнува на следниов начин: 
Дел I.1 (Податоци за инвеститорот)  
- Во полето 1.1 „Назив на инвеститорот“ се пишува 

целосниот назив на инвеститорот. 
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- Во полето 1.2 „Матичен број“ се пишува матични-
от број на инвеститорот од регистарот на правни лица 
којшто се води кај Централниот регистар на Република 
Македонија. Доколку инвеститорот е физичко лице, во 
полето 1.2 „Матичен број“ се пишува 1000000. 

- Во полето 1.3 „Организациска форма“ се пишува 
формата на организација на инвеститорот, во соглас-
ност со Законот за трговски друштва (д.о.о, АД, итн.). 
За инвеститори -  физички лица, ова поле не се попол-
нува. 

- Во полето 1.4 „Дејност-НАЦЕ“ се пишува шифра-
та на дејноста на инвеститорот, од регистарот на прав-
ни лица којшто се води кај Централниот регистар на 
Република Македонија. За инвеститори - физички лица 
ова поле не се пополнува. 

- Во полето 1.5 „Институционален сектор“ се пишу-
ва шифрата на секторот во кој припаѓа инвеститорот. 
Прилог-шифрарникот на секторите на инвеститорите 
(согласно со Одлуката за национална класификација на 
институционалните сектори), е составен дел на ова 
упатство - 1. Шифри на сектори на инвеститори. 

- Во полето 1.6 „Состојба на ден“ се допишува го-
дината за која се известува. 

- Во полето 1.7 „Година на прво вложување“ се пишу-
ва годината во која за првпат настанало вложувањето.  

Дел I.2 (Вид на поврзаност на инвеститорот) 
- Полето 2.1 „Директен инвеститор (учество од 10% 

и над 10%)“ се обележува доколку инвеститорот ди-
ректно учествува со 10% или над 10% во капиталот на 
претпријатието во кое се инвестира и во колоната „% 
учество“ се пишува процентот на учеството на инве-
ститорот во основната главнина. 

- Полето 2.2 „Портфолио-инвеститор (под 10% 
учество)“ се обележува доколку инвеститорот директ-
но учествува со помалку од 10% во капиталот на прет-
пријатието во кое се инвестира и не е дел од синџирот 
на поврзаност. Во колоната „% учество“ се пишува 
процентот на учеството на инвеститорот во основната 
главнина. 

- Полето 2.3 „Портфолио-инвеститор (под 10% учес-
тво) кој е дел од синџирот на вертикална поврзаност“ се 
обележува доколку инвеститорот директно учествува со 
помалку од 10% во капиталот на претпријатието во кое се 
инвестира и е дел од синџирот на поврзаност. Во колона-
та „% учество“ се пишува процентот на учеството на ин-
веститорот во основната главнина. 

- Полето 2.4 „Инвеститор -  со хоризонтална повр-
заност во синџирот“ се обележува  доколку инвестито-
рот и претпријатието во кое се инвестира имаат заед-
нички матичен инвеститор. Во колоната „% учество“ 
се пишува процентот на учеството на инвеститорот во 
основната главнина (доколку тој има учество во капи-
талот). 

- Полето 2.5 „Индиректен инвеститор (вертикална 
поврзаност)“ се обележува доколку  инвеститорот има 
индиректна поврзаност со претпријатието во кое се ин-
вестира (од 10% или над 10% согласно со методот на 
мултиплицирано учество). Во колоната „% учество“ се 
пишува процентот на пресметаното индиректно учес-
тво на инвеститорот во основната главнина, согласно 
со методот на мултиплицирано учество. 

 
Дел I.3 (Вид на вложување) 

 
- Полето 3.1 „11/1-Вложување во постојно друш-

тво“ се обележува доколку инвеститорот вложува во 
веќе основано нерезидентно претпријатие или врши 
докапитализација во него. 

- Полето 3.2 „11/2-Вложување во ново друштво“ се 
обележува доколку инвеститорот вложува за основање 
и/или соосновање на ново нерезидентно претпријатие, 
или врши докапитализација во него.  

- Полето 3.3 „11/3-Подружница“ се обележува до-
колку претпријатието во кое се инвестира е подружни-
ца на инвеститорот. 

 
Дел I.4 (Податоци за претпријатието во кое  

се инвестира за кое се известува) 
 
- Во полето 4.1 „Претпријатие во кое се инвестира 

за кое се известува“ се пишува целосен назив и седи-
ште на претпријатието во кое се инвестира.  

- Во полето 4.2 „Држава“ се пишува шифрата на др-
жавата во која е седиштето на претпријатието во кое се 
инвестира од шифрарникот на земји и меѓународни ор-
ганизации составен дел на Упатството за начинот на 
вршење на платниот промет со странство. 

- Во полето 4.3 „Институционален сектор“ се пишу-
ва шифрата на секторот на кој му припаѓа претпријати-
ето во кое се инвестира. Прилог-шифрарникот на се-
ктори на претпријатијата во кои се инвестира (согласно 
со Одлуката за национална класификација на институ-
ционалните сектори) е составен дел на ова упатство - 
1.Шифри на сектори на претпријатија во кои се инве-
стира. 

- Во полето 4.4 „Број на вработени“ се пишува бро-
јот на вработени на крајот на извештајната година кај 
претпријатието во кое се инвестира. 

- Во полето 4.5 „Матичен инвеститор (на врвот на 
синџирот на поврзаност)“ се пишува целосен назив и 
седиште на матичниот инвеститор. 

- Во полето 4.6 „Држава“ се пишува шифрата на др-
жавата во која е седиштето на матичниот инвеститор 
од шифрарникот на земји и меѓународни организации, 
што е  составен дел на Упатството за начинот на врше-
ње на платниот промет со странство. 

- Во полето 4.7 „Институционален сектор“ се пишу-
ва шифрата на секторот на кој му припаѓа матичниот 
инвеститор. Прилог-шифрарникот на сектори на инве-
ститори (согласно со Одлуката за национална класифи-
кација на институционалните сектори) е составен дел 
на Упатството - 2. Шифри на сектори на инвеститори. 

- Полето 4.8 „Дали претпријатието во кое се инве-
стира е со посебна намена?“ се пополнува на следниов 
начин: доколку претпријатието во кое се инвестира е 
претпријатие формирано за посебни намени, се обеле-
жува полето 4.8.1 „Да“. Во спротивно, се обележува 
полето 4.8.2 „Не“. 
 

Дел I.5 (Повратно вложување) (ова прашање се  
одговара доколку сте го обележале полето 2.1) 

 
- Полето 5.1 „Дали претпријатието во кое се инве-

стира има учество во капиталот на директниот инве-
ститор (повратно вложување)?“ се обележува со 5.1.1 
„Да“ во случај кога претпријатието во кое се инвестира 
има вложување помало од 10% во капиталот на директ-
ниот инвеститор. Во спротивно се обележува полето 
5.1.2 „Не“. Во  случај кога претпријатието во кое се ин-
вестира има вложување во капиталот кај директниот 
инвеститор, во образецот ВС 11 задолжително се по-
полнува и делот III „Состојба и промени на капиталот 
од повратно вложување“. 

 
Делот I.6 (Информации за контакт - инвеститор)  

се пополнува со податоци за инвеститорот. 
 
- Во полето 6.1 „Адреса/седиште на инвеститорот“ 

се пишуваат адресата и седиштето, името и презимето 
на одговорното лице.  

- Во полето 6.2 „Лице за контакт и адреса на е-по-
шта за контакт“ се пишуваат името и презимето на ли-
цето за контакт и адресата на електронската пошта, 
броевите за телефон и факс за контакт со инвестито-
рот. 
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Делот I.6  се потврдува со потпис на одговорното лице 
на инвеститорот. Овој дел задолжително се пополнува без 
оглед дали ќе биде пополнет делот 7 (седум). 

Делот I.7 (Информации за контакт - овластен изве-
стувач) се пополнува само доколку инвеститорот овла-
стил друго правно лице - овластен известувач да изве-
стува во негово име за вложувањата кај нерезиденти. 

- Во полето 7.1 „Назив и седиште на овластениот 
известувач“ се пишуваат називот и седиштето на овла-
стениот известувач и матичниот број на овластениот 
известувач. 

- Во полето 7.2 „Лице за контакт и адреса на е-по-
шта за контакт“ се пишуваат името и презимето на ли-
цето за контакт и адресата на електронската пошта, 
броевите за телефон и факс за контакт со овластениот 
известувач. 

Делот I.7 се потврдува со потпис на одговорното 
лице на овластениот известувач. 

Делот II (Состојба и промени на капиталот и меѓу-
компанискиот долг) се пополнува  во денари. 

Делот II.А (Состојба на капиталот на инвеститорот) 
се пополнува во согласност со податоците од финанси-
ските извештаи на претпријатието во кое се инвестира, 
на крајот на извештајната година. 

Во делот II.А „Состојба на капиталот на инвестито-
рот“, во редовите од 1 до 10, во колоната „извештајна 
година“ се пишуваат податоците за вредноста на вкуп-
ниот капитал, согласно со процентуалното учество на 
инвеститорот во капиталот на претпријатието во кое се 
инвестира или врз основа на посебен договор помеѓу 
поврзаните субјекти, на крајот на извештајната година. 
Во колоната „претходна година“ се пишуваат подато-
ците за вредноста на вкупниот капитал, согласно со 
процентуалното учество на инвеститорот во капиталот 
на претпријатието во кое се инвестира или врз основа 
на посебен договор помеѓу поврзаните субјекти на кра-
јот на претходната година. Овие податоци воедно тре-
ба да се идентични со податоците коишто биле наведе-
ни во колоната „извештајна година“ од Извештајот ВС 
11 за претходната година.  

- Во редот 1. „Капитал на инвеститорот“ се пишува 
вредноста на капиталот на инвеститорот во вкупниот 
капиталот на претпријатието во кое се инвестира на 
31.12. од извештајната година. Вредноста на капиталот 
на инвеститорот е еднаква на вредноста на капиталот 
од билансот на состојба на претпријатието во кое се 
инвестира, само во случај кога инвеститорот е единс-
твен сопственик на претпријатието. Доколку инвести-
торот е сопственик на помалку од 100% од капиталот 
на претпријатието, се запишува само вредноста на ка-
питалот којашто му припаѓа. 

- Во редот 2. „Основна главнина“ се пишува запи-
шаниот капитал, којшто е запишан во Регистарот сог-
ласно со прописите во земјата на претпријатието во кое 
се инвестира и се однесува на вредноста на уделите 
или номиналната вредност на акциите, во сопственост 
на инвеститорот. Основната главнина може да биде во 
пари, во стока и др. Промените кај основната главнина 
може да произлезат од одлука за зголемување (докапи-
тализација) или намалување на капиталот, како и од 
распределба на остварениот финансиски резултат. 

- Во редот 3. „Запишан неуплатен капитал“ се пи-
шува вредноста на запишаниот, а неуплатен капитал 
којшто му припаѓа на инвеститорот. Овој износ се вне-
сува со негативен предзнак. 

- Во редот 4. „Премии на емитирани акции“ се пи-
шува вредноста на остварениот вишок над номинална-
та вредност на акциите, којашто му припаѓа на инве-
ститорот при уплатата на акциите. 

- Во редот 5. „Резерви“ се пишува вредноста прене-
сена во резерви, којашто му припаѓа на инвеститорот 
на инвеститорот. Резервите на претпријатието може да 

се формираат од нето-добивката од тековната и/или 
претходните години којашто е пренесена во резерви 
или поинаку наменски издвоена за резерви, во соглас-
ност со одлуката на управниот орган. 

- Во редот 6. „Акумулирана добивка“ се пишува 
вредноста на добивката од претходните години, која-
што останала нераспределена, односно не била на друг 
начин искористена до 31.12. од извештајната година и 
којашто му припаѓа на инвеститорот. 

- Во редот 7. „Пренесена загуба“ се пишува вредно-
ста на загубата од претходните години којашто остана-
ла непокриена и којашто му припаѓа на инвеститорот. 
Овој износ се внесува со негативен предзнак. 

- Во редот 8. „Ревалоризациска резерва и разлики 
од вреднување на компонентите на останатата сеоп-
фатна добивка“ се пишува вредноста којашто произле-
гува од разликите од вреднувањето на соодветните 
компоненти којашто му припаѓа на инвеститорот. 

- Во редот 9. „Добивка за извештајната година“ се 
пишува делот од вредноста на добивката, којашто оста-
нала нераспределена до 31.12. од извештајната година 
и којашто му припаѓа на инвеститорот. 

- Во редот 10. „Загуба за извештајната година“ се 
пишува вредноста на непокриената загуба од работе-
њето во извештајната година којашто му припаѓа на 
инвеститорот. Овој износ се внесува со негативен 
предзнак. 

- Во редот 11. „Процентуално учество во основната 
главнина“ се пишува учеството на инвеститорот во ос-
новната главнина на претпријатието во кое се инвести-
ра, во проценти, со две децимални места. Доколку 
учеството е помало од 0,01%, се пишува 0,01%. Учес-
твото на инвеститорот во капиталот на претпријатието 
во кое се инвестира во кое инвеститорот има влог во 
удели се пресметува како однос помеѓу запишаниот 
удел на инвеститорот и вкупниот запишан капитал на 
претпријатието во кое се инвестира. Кај акционерско 
друштво, во кое инвеститорот има влог во акции, учес-
твото се пресметува како однос помеѓу бројот на запи-
шаните акции на инвеститорот (или нивната номинал-
на вредност) и бројот на сите запишани акции (или 
нивната номинална вредност) на претпријатието во кое 
се инвестира.  

Делот II.Б (Добивка/загуба од работењето) се по-
полнува во согласност со податоците од  финансиските 
извештаи на претпријатието во кое се инвестира, на 
крајот на извештајната година. 

- Во редот 12. „Нето-добивка/загуба на претприја-
тието во кое се инвестира“ се пишува вкупната вред-
ност на нето-добивката или загубата според податоци-
те од финансиските извештаи на претпријатието во кое 
се инвестира, на крајот на извештајната година. Вред-
носта на загубата се пишува со негативен предзнак. 

- Во редот 13. „Нето-добивка/загуба на инвестито-
рот“ се пишува вредноста на нето-добивката/загубата 
којашто му припаѓа на инвеститорот. Вредноста на за-
губата се пишува со негативен предзнак. 

Во делот II.В (Зголемување/намалување на капита-
лот на инвеститорот) се опишуваат промените на вред-
носта на капиталот во извештајната година, со примена 
на шифрите и описите од шифрарникот на трансакции. 
Прилог-шифрарникот на трансакции е составен дел на 
ова упатство - 3. Шифри на трансакции.  

Збирот на износите внесени во делот II.В „Зголему-
вање/намалување на капиталот на инвеститорот“ мора 
да биде еднаков на разликата помеѓу вредноста на ка-
питалот на крајот на извештајната година и вредноста 
на капиталот од претходната година, прикажан во ре-
дот 1 „Капитал на инвеститорот“ во делот II.А. 

Во делот II.В, покрај останатите промени во капи-
талот, со соодветни шифри треба да се прикажат и про-
мените коишто произлегуваат од:  
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- распределбата на добивката од извештајната годи-
на во основна главнина (шифра 333); 

- распределбата на добивката од извештајната годи-
на во резерви (шифра 335);  

- наплатата на добивката од извештајната година 
(шифра 013), којашто се прикажува во делот II.Г „Ме-
ѓукомпаниски долг со инвеститорот“, во редот 23, 
истовремено во колоната „зголемување и намалување“; 

- наплатата на добивката од претходни години (ши-
фра 526), којашто се прикажува во делот II.Г „Меѓу-
компаниски долг со инвеститорот“, во редот 23, исто-
времено во колоната „зголемување и намалување“;   

- распределбата на добивка од извештајната година 
во обврска за исплата (шифра 015), којашто се прика-
жува во делот II.Г „Меѓукомпаниски долг со инвести-
торот“, во редот 23 во колоната „зголемување“;   

- добивката од извештајна година распределена за 
покривање загуби од претходни години (шифра 337); 

- распределбата на добивката од претходни години 
во обврска за исплата (шифра 535), којашто се прика-
жува во делот II.Г „Меѓукомпаниски долг со инвести-
торот“, во редот 23 во колоната „зголемување“; 

- нераспределената добивка и непокриената загуба 
се опишуваат во делот II.В со соодветната шифра 336 и 
521. 

Вредноста на нето-добивката прикажана во редот 
13 во извештајната година треба да биде еднаква со 
збирот на вредностите на распределената и нераспре-
делената добивка опишана со шифрите 333, 335, 336, 
337 и 015, како и наплатената добивка од извештајната 
година со шифрата 013.  

Во делот II.Г (Меѓукомпаниски долг со претприја-
тието во кое се инвестира) се известува за состојбата и 
промените на побарувањата и обврските на инвестито-
рот со претпријатието во кое се инвестира, во соглас-
ност со податоците од финансиските извештаи на инве-
ститорот, на крајот на извештајната година.  

- Во колоната „почетна состојба“ се пренесува крај-
ната состојба од претходната година.  

- Во колоната „зголемување“ се пишуваат промени-
те врз основа на трансакции коишто настанале во текот 
на извештајната година, со кои се зголемуваат побару-
вањата или обврските. 

- Во колоната „намалување“ се пишуваат промени-
те врз основа на трансакции коишто настанале во текот 
на извештајната година, со кои се намалуваат побару-
вањата или обврските. 

- Во колоната „ценовни промени“ се пишува проме-
ната на побарувањата или обврските врз основа на про-
мени на пазарните цени на одделни побарувања/обвр-
ски. Ценовните промени може да се пишуваат со пози-
тивен или со негативен предзнак. 

- Во колоната „курсни промени“ се пишува проме-
ната на побарувањата или обврските којашто произле-
гува од промената на курсот на денарот во однос на 
оригиналната валута во која е искажано побарување-
то/обврската. Курсните промени може да се пишуваат 
со позитивен или со негативен предзнак. 

- Во колоната „останати промени“ се пишува про-
мената на побарувањата или обврските како резултат 
на отписи, ликвидации, запленување или национализа-
ција на средства, рекласификации од еден во друг вид 
побарување/обврска и др. Останатите промени може да 
се пишуваат со позитивен или со негативен предзнак. 

- Износот на крајната состојба на побарувањата/об-
врските на 31.12. од извештајната  година мора да биде 
еднаков на: почетната состојба + зголемувањето - на-
малувањето + ценовните промени + курсните разлики 
+ останатите промени. 

- Побарувањата и обврските врз основа на заеми, 
должнички хартии од вредност, трговски кредити, како 
и останатите побарувања и обврски во себе вклучуваат 
и пресметана камата, достасана неплатена камата и/или 
задоцнета камата. 

- Во редот 14. „Вкупни побарувања“ се пишува зби-
рот на сите долгорочни и краткорочни побарувања на 
инвеститорот од претпријатието во кое се инвестира 
(од ред 15 до 23), со состојба на 31.12. од извештајната 
година. 

- Во редот 15. „Долгорочни побарувања - заеми“ (со 
оригинален рок на довтасување над една година) се пи-
шуваат износите на состојбите и промените на побару-
вањата на инвеститорот од претпријатието во кое се 
инвестира коишто настанале врз основа на одобрени 
долгорочни заеми врз основа на писмен договор за кре-
дит.  

- Во редот 16. „Долгорочни побарувања - должнич-
ки хартии од вредност“ (со оригинален рок на довтасу-
вање над една година) се пишуваат износите на состој-
бите и промените на побарувањата на инвеститорот од 
претпријатието во кое се инвестира коишто настанале 
врз основа на купени обврзници и на други долгорочни 
должнички хартии од вредност издадени од претприја-
тието во кое се инвестира. 

- Во редот 17. „Долгорочни побарувања - трговски 
кредити“ (со оригинален рок на довтасување над една 
година) се пишуваат износите на состојбите и проме-
ните на побарувањата на инвеститорот од претпријати-
ето во кое се инвестира коишто настанале врз основа 
на комерцијални кредити за кои е склучен писмен до-
говор за кредит.  

- Во редот 18. „Долгорочни - останати побарувања“ 
се пишуваат износите на состојбите и промените на по-
барувањата на инвеститорот од претпријатието во кое 
се инвестира врз основа на сите  останати долгорочни 
побарувања коишто не се распределени во претходните 
редови.   

- Во редот 19. „Краткорочни побарувања - заеми“ 
(со рок на довтасување до една година) се пишуваат 
износите на состојбите и промените на побарувањата 
на инвеститорот од претпријатието во кое се инвестира 
коишто настанале врз основа на одобрени краткорочни 
заеми врз основа на писмен договор за кредит. 

- Во редот 20. „Краткорочни побарувања - долж-
нички хартии од вредност“ (со оригинален рок на до-
втасување до една година) се пишуваат износите на со-
стојбите и промените на побарувањата на инвеститорот 
од претпријатието во кое се инвестира коишто настана-
ле врз основа на купени краткорочни должнички хар-
тии од вредност издадени од претпријатието во кое се 
инвестира. 

- Во редот 21. „Краткорочни побарувања - трговски 
кредити и аванси“ се пишуваат износите на состојбите 
и промените на побарувањата на инвеститорот од прет-
пријатието во кое се инвестира коишто произлегуваат 
од комерцијалното работење на претпријатието во кое 
се инвестира со инвеститорот, вклучително и за даде-
ните аванси за иден увоз на стоки.   

- Во редот 22. „Краткорочни - останати побарува-
ња“ се пишуваат износите на состојбите и промените 
на побарувањата на инвеститорот од претпријатието во 
кое се инвестира врз основа на сите останати кратко-
рочни побарувања коишто не се распределени во прет-
ходните редови.   

- Во редот 23. „Краткорочни побарувања - добивка 
распределена за исплата“ се пишува износот на состој-
бата и промените на добивката распределена за испла-
та на инвеститорот. Во колоната „зголемување“ се вне-
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сува износот на добивката распределена за исплата 
(согласно со одлуката на управниот орган), а во коло-
ната „намалување“ - износот на исплатената добивка 
во извештајната година. 

- Во редот 24. „Вкупни обврски“ се пишува збирот 
на сите долгорочни и краткорочни обврски на инвести-
торот кон претпријатието во кое се инвестира (од ред 
25 до 32), со состојба на 31.12. од извештајната година. 

- Во редот 25. „Долгорочни обврски - заеми“ (со 
рок на довтасување над една година) се пишуваат изно-
сите на состојбите и промените на обврските на инве-
ститорот кон претпријатието во кое се инвестира кои-
што настанале врз основа на земени долгорочни заеми 
врз основа на писмен договор за кредит.   

- Во редот 26. „Долгорочни обврски - должнички 
хартии од вредност“ (со оригинален рок на довтасува-
ње над една година) се пишуваат износите на состојби-
те и промените на обврските на инвеститорот кон прет-
пријатието во кое се инвестира коишто настанале врз 
основа на издадени обврзници и на други долгорочни 
должнички хартии од вредност. 

- Во редот 27. „Долгорочни обврски - трговски кре-
дити“ (со оригинален рок на довтасување над една го-
дина) се пишуваат износите на состојбите и промените 
на обврските на инвеститорот кон претпријатието во 
кое се инвестира коишто настанале врз основа на ко-
мерцијални кредити за кои е склучен писмен договор 
за кредит.   

- Во редот 28. „Долгорочни - останати обврски“ се пи-
шуваат износите на состојбите и промените на обврските 
на инвеститорот кон претпријатието во кое се инвестира 
врз основа на сите останати долгорочни обврски коишто 
не се распределени во претходните редови.   

- Во редот 29. „Краткорочни обврски - заеми“ (со 
рок на довтасување до една година) се пишуваат изно-
сите на состојбите и промените на обврските на инве-
ститорот кон претпријатието во кое се инвестира кои-
што настанале врз основа на земени краткорочни заеми 
врз основа на писмен договор за кредит.  

- Во редот 30. „Краткорочни обврски - должнички 
хартии од вредност“ (со оригинален рок на довтасува-
ње до една година) се пишуваат износите на состојбите 
и промените на обврските на инвеститорот кон прет-
пријатието во кое се инвестира коишто настанале врз 
основа на издадени краткорочни должнички хартии од 
вредност. 

- Во редот 31. „Краткорочни обврски - трговски 
кредити и аванси“ се пишуваат износите на состојбите 
и промените на обврските на инвеститорот кон прет-
пријатието во кое се инвестира коишто произлегуваат 
од комерцијалното работење на претпријатието во кое 
се инвестира со инвеститорот, вклучително и за приме-
ните аванси за иден извоз на стоки. 

- Во редот 32. „Краткорочни - останати обврски“ се 
пишуваат износите на состојбите и промените на обвр-
ските на инвеститорот кон претпријатието во кое се инве-
стира врз основа на сите останати краткорочни обврски 
коишто не се распределени во претходните редови.   

Делот III. (Состојба и промени на капиталот од по-
вратно вложување) се пополнува единствено од страна 
на инвеститори кои имаат повратно вложување од 
претпријатијата во кои се инвестира, т.е. учество во ка-
питалот кај директниот инвеститор помало од 10%. 

Делот III.А (Состојба на капиталот на претпријати-
ето во кое се инвестира кај директниот инвеститор) се 
пополнува во согласност со податоците од финанси-
ските извештаи на инвеститорот, на крајот на извештај-
ната година. 

 - Во делот  III.А „Состојба на капиталот на прет-
пријатието во кое се инвестира кај директниот инве-
ститор“, во редовите од 1 до 10 се пишуваат податоци-
те за вредноста на вкупниот капитал, согласно со про-
центуалното учество на претпријатието во кое се инве-
стира во капиталот на директниот инвеститор или врз 
основа на посебен договор помеѓу поврзаните субје-
кти. Податоците од финансиските извештаи на директ-
ниот инвеститор се пресметуваат во денари, по средни-
от курс на Народната банка на 31.12. од извештајната 
година. 

Делот III.Б (Добивка/загуба од работењето) се по-
полнува во согласност со податоците од финансиските 
извештаи на претпријатието во кое се инвестира, на 
крајот на извештајната година. 

- Во редот 13. „Нето-добивка/загуба на директниот 
инвеститор“ се внесува вкупната вредност на добивка-
та или загубата на директниот инвеститор според пода-
тоците од неговите финансиски извештаи, на крајот на 
извештајната година. Вредноста на загубата се пишува 
со негативен предзнак. 

- Во редот 14. „Нето-добивка/загуба на претприја-
тието во кое се инвестира“ се внесува вредноста на до-
бивката/загубата којашто му припаѓа на претпријатие-
то во кое се инвестира. Вредноста на загубата се пишу-
ва со негативен предзнак. 

Во делот III.В (Зголемување/намалување на капита-
лот на претпријатието во кое се инвестира) се опишу-
ваат промените на вредноста на капиталот во извештај-
ната година, со примена на шифрите и описите од ши-
фрарникот на трансакции. Прилог-шифрарникот на 
трансакции е составен дел на Упатството за начинот на 
известување за состојбата и промените на капиталот и 
на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните 
субјекти врз основа на вложувања во странство - 3. 
Шифри на трансакции.  

- Збирот на износите внесени во делот III.В „Зголе-
мување/намалување на капиталот на претпријатието во 
кое се инвестира“ мора да биде еднаков на разликата 
помеѓу вредноста на капиталот на крајот на извештај-
ната година и вредноста на капиталот од претходната 
година, прикажан во редот 1 „Капитал на претпријати-
ето во кое се инвестира“, во делот III.А. 

Во делот IV. (Синџир на поврзаност на резидентното 
претпријатие), известувачот го прикажува синџирот на 
поврзаност, согласно со примерите дадени во Упатство-
то или доколку има веќе поставена структура на поврза-
ност, ја доставува како прилог на образецот ВС 11. 

 
IV. Преодни и завршни одредби 

 
8. Со влегувањето во сила на ова упатство, преста-

нува да важи Упатството за начинот на известување за 
состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпа-
нискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз ос-
нова на вложувања во странство „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 166/12). 

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2014 годи-
на.  

 
У бр. 22873  

10 јули 2014 година Гувернер, 
Скопје Димитар Богов, с.р. 
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3177. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12  и 
43/14), член 40 став 3 од Законот за девизното работе-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 
188/13) и врз основа на точка 9 од Одлуката за начинот 
и постапката на известување за трансакции со нерези-
денти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/14) гувернерот на Народната банка на Република 
Македонија донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈ-
БАТА И ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И НА 
МЕЃУКОМПАНИСКИОТ ДОЛГ НА КАПИТАЛ-
НО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ВРЗ ОСНОВА НА 

ВЛОЖУВАЊА ОД СТРАНСТВО 
  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со ова упатство се пропишуваат начинот на изве-

стување за состојбата и промените на капиталот и ме-
ѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субје-
кти врз основа на вложувања од странство, формата и 
содржината на годишниот извештај за вложувања од 
странство и кварталниот извештај за вложувања од 
странство, рокот на доставување на овие обрасци и на-
чинот на нивното пополнување. 

 
II. ДЕФИНИЦИИ 

 
2. За потребите на ова упатство одделните поими го 

имаат следново значење: 
Синџир на поврзаност претставува структура на 

вертикални (директни и индиректни) и хоризонтални 
врски помеѓу инвеститорите и претпријатијата во кои 
се инвестира. 

Претпријатие во кое се инвестира претставува рези-
дент (правно лице) коешто има капитално вложување 
од нерезидент (правно или физичко лице) и/или има 
побарувања/обврски од работењето со инвеститори - 
нерезиденти (меѓукомпаниски долг), во зависност од 
видот на поврзаноста. 

Разликуваме неколку видови поврзаност со инве-
ститорите - нерезиденти, врз основа на кои дефинира-
ме неколку видови инвеститори: 

Директен инвеститор е нерезидент кој учествува со 
10% или над 10% во капиталот на претпријатието во 
кое се инвестира. Претпријатието во кое се инвестира 
има капитално вложување од директниот инвеститор и 
може да има меѓукомпаниски долг со него.  

 
Пример 1 - Директен инвеститор и претпријатие во 

кое се инвестира 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
                            
Портфолио-инвеститор е нерезидент кој учеству-

ва со помалку од 10% во капиталот на претпријатието 
во кое се инвестира. Портфолио-инвеститорот може да 

биде дел од синџирот на поврзаност или да е надвор од 
него. Претпријатието во кое се инвестира има капитал-
но вложување од портфолио-инвеститорот и може да 
има меѓукомпаниски долг со него.  

Индиректен инвеститор е нерезидент кој нема ка-
питално вложување, но има индиректна поврзаност со 
претпријатието во кое се инвестира. Притоа, индирект-
ната поврзаност произлегува од учеството на инди-
ректниот инвеститор во капиталот на други нерезиден-
ти во синџирот на поврзаност, а се утврдува согласно 
со методот на мултиплицирано учество.  

Претпријатието во кое се инвестира нема капитално 
вложување од индиректниот инвеститор, но може да 
има меѓукомпаниски долг со него. 

Методот на мултиплицирано учество е метод за 
пресметување на индиректната поврзаност на инвести-
торот со претпријатието во кое се инвестира. Инди-
ректната поврзаност се утврдува преку т.н. индиректно 
учество од 10% или над 10%. Пресметувањето на про-
центот на индиректно учество се врши врз основа на 
множење на процентите на учество на сите инвестито-
ри нагоре во синџирот на поврзаност. 

 
Пример 2 - Метод на мултиплицирано учество 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Матичен инвеститор е инвеститор кој се наоѓа на 

врвот на синџирот на поврзаност. Матичниот инвести-
тор може да се јави во својство на директен инвеститор 
или индиректен инвеститор.  

Директниот инвеститор истовремено е и матичен 
инвеститор само кога се наоѓа на врвот на синџирот на 
поврзаност и е единствен инвеститор. Во сите други 
случаи, матичниот инвеститор се јавува во својство на 
индиректен инвеститор за кој се известува само докол-
ку има меѓукомпаниски долг со него. 

 
Пример 3.А - Матичен инвеститор и индиректен  

инвеститор 
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Пример 3.Б - Матичен инвеститор и инвеститор со 
индиректна поврзаност под 10% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инвеститор со хоризонтална поврзаност во син-

џирот (ИХП) е нерезидент којшто заедно со претпри-
јатието во кое се инвестира - резидент имаат заеднички 
матичен инвеститор. Претпријатието во кое се инве-
стира може (но не мора) да има капитално вложување 
помало од 10% од овој инвеститор и/или има меѓуком-
паниски долг со него. 

 
Пример 4 - Инвеститор  со хоризонтална поврзаност 

во синџирот 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повратно вложување претставува капитално вло-

жување на претпријатието во кое се инвестира во капи-
талот на директниот инвеститор помало од 10%.   

** Во случај кога претпријатието во кое се инвести-
ра има учество во капиталот од 10% или над 10% кај 
неговиот директен инвеститор, тогаш се работи за ди-
ректно вложување во странство, а не за повратно вло-
жување (се известува на образецот ВС 11 - види Упат-
ство за ВС 11)  

 
Пример 5 - Повратно вложување 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Претпријатие со посебна намена (ППН) е инвести-

тор - нерезидент (правно лице) што е дел од организа-
циската структура на мултинационални компании и 

што се формира со намена да служи како спроводник 
на финансиски средства, притоа најчесто нема развие-
на економска дејност, вработени, не продава стоки и 
услуги на пазарот и сл., туку се занимава исклучиво со 
финансиско посредување.  

 
III. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВЛОЖУВАЊАТА ОД 

СТРАНСТВО - ОБРАЗЕЦ ВС 22 
 

Начин на известување 
 
3. Претпријатието во кое се инвестира (во натамош-

ниот текст: известувачот) треба да ја извести Народна-
та банка на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Народната банка) за состојбата и промените на 
капиталот и меѓукомпанискиот долг од инвеститорите, 
со доставување годишен извештај за вложувања од 
странство, којшто е составен дел на ова упатство (во 
понатамошниот текст: образец ВС 22). 

Претпријатието во кое се инвестира може да даде 
писмено овластување на друго правно лице, да изве-
стува во негово име за вложувањата од нерезиденти. 

Известувачот доставува посебен образец ВС 22 за 
вложување од секој нерезидент - инвеститор, поеди-
нечно.  

Доколку инвеститорите се физички лица од иста 
држава и доколку нивното заедничко учество е под 
10%, известувачот ги прикажува податоците за сите 
физички лица на еден образец. 

Рокот на доставување на образецот ВС 22 е 15 март 
во тековната година, со податоци за претходната изве-
штајна година.  

Доколку податоците за вредноста на капиталот на 
инвеститорот (II.А ред 1) или капиталот на претприја-
тието во кое се инвестира (III.А ред 1) не се еднакви со 
оние од извештајот за претходната година (на пр. зара-
ди дополнително утврдените грешки при известување-
то или ревизија на одредени ставки), известувачот мо-
ра повторно да изработи извештај за претходната годи-
на. 

4. Во зависност од видот на поврзаноста со инве-
ститорот, претпријатието во кое се инвестира известу-
ва на следниов начин: 

- за директен инвеститор - задолжително се попол-
нува делот I и делот II.А, II.Б, II.В и II.Г, додека попол-
нувањето на делот III не е задолжително, туку е усло-
вено од постоењето на повратно вложување; 

- за портфолио-инвеститор - задолжително се по-
полнува делот I и делот II.А, II.Б и II.В; 

- за портфолио-инвеститор кој е дел од синџирот на 
вертикална поврзаност (под 10% учество) -  задолжи-
телно се пополнува делот I и делот II.А, II.Б, II.В и II.Г; 

- за индиректен инвеститор - задолжително се по-
полнува делот I и делот II.Г; 

- за инвеститор - со хоризонтална поврзаност во 
синџирот - задолжително се пополнува делот I и делот 
II.Г, додека пополнувањето на делот II.А, II.Б, II.В не е 
задолжително, освен доколку постои учество на инве-
ститорот во капиталот од под 10%; 

5. Образецот ВС 22, во еден примерок, се доставува 
до Народната банка. Народната банка со известувачите 
може да договори и друг начин на доставување на 
обрасците. 

На барање на Народната банка, известувачот е дол-
жен да ја докаже точноста на податоците со приложу-
вање на годишната сметка (извештај за биланс на со-
стојба и биланс на успех) или друг документ. 

6. Образецот се потврдува со потпис на резидентно-
то претпријатие во кое се инвестира, како и на овласте-
ниот известувач (доколку е овластено друго правно ли-
це), со што се гарантира и за точноста на податоците 
доставени до Народната банка. 
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 Начин на пополнување на образецот ВС 22 „Изве-
штај за вложувањата од странство“ 

7. Образецот се пополнува на следниов начин: 
Дел I.1 (Податоци за претпријатието во кое се инве-

стира) 
- Во полето 1.1 „Назив на претпријатието во кое се 

инвестира“ се пишува целосен назив на претпријатието 
во кое се инвестира. 

- Во полето 1.2 „Матичен број“ се пишува матични-
от број на претпријатието во кое се инвестира од реги-
старот на правни лица којшто се води кај Централниот 
регистар на Република Македонија. 

- Во полето 1.3 „Организациска форма“ се пишува 
формата на организација на претпријатието во кое се 
инвестира, во согласност со Законот за трговски друш-
тва (д.о.о, АД, итн.). 

- Во полето 1.4 „Дејност - НАЦЕ“ се пишува ши-
фрата на дејноста на претпријатието во кое се инвести-
ра, од регистарот на правни лица кој се води кај Цен-
тралниот регистар на Република Македонија. 

- Во полето 1.5 „Институционален сектор“ се пишу-
ва шифрата на секторот во кој припаѓа претпријатието 
во кое се инвестира. Прилог-шифрарникот на сектори-
те на претпријатијата во кои се инвестира (согласно со 
Одлуката за национална класификација на институцио-
налните сектори), е составен дел на ова упатство - 1. 
Шифри на сектори на претпријатија во кои се инвести-
ра. 

- Во полето 1.6 „Состојба на ден“ се допишува го-
дината за која се известува. 

- Во полето 1.7 „Година на прво вложување“ се пи-
шува годината во која за првпат настанало вложување-
то.  

- Во полето 1.8 „Број на вработени“ се пишува бро-
јот на вработени на крајот на извештајната година кај 
претпријатието во кое се инвестира.  

Дел I.2 (Вид на поврзаност со инвеститорот) 
- Полето 2.1 „Директен инвеститор (10% и над 10% 

учество)“ се обележува доколку инвеститорот директ-
но учествува со 10% или над 10% во капиталот на 
претпријатието во кое се инвестира и во колоната „% 
учество“ се пишува процентот на учеството на инве-
ститорот во основната главнина. 

- Полето 2.2 „Портфолио-инвеститор (под 10% 
учество)“ се обележува доколку инвеститорот директ-
но учествува со помалку од 10% во капиталот на прет-
пријатието во кое се инвестира и не е дел од синџирот 
на поврзаност. Во колоната „% учество“ се пишува 
процентот на учеството на инвеститорот во основната 
главнина. 

- Полето 2.3 „Портфолио-инвеститор кој е дел од 
синџирот на вертикална поврзаност (под 10% учество)“ 
се обележува доколку инвеститорот директно учеству-
ва со помалку од 10% во капиталот на претпријатието 
во кое се инвестира и е дел од синџирот на поврзаност. 
Во колоната „% учество“ се пишува процентот на учес-
твото на инвеститорот во основната главнина. 

- Полето 2.4 „Инвеститор со хоризонтална поврза-
ност во синџирот“ се обележува доколку претпријатие-
то во кое се инвестира и инвеститорот имаат заеднички 
матичен инвеститор. Во колоната „% учество“ се пи-
шува процентот на учеството на инвеститорот во ос-
новната главнина (доколку тој има учество во капита-
лот). 

- Полето 2.5 „Индиректен инвеститор (вертикална 
поврзаност)“ се обележува доколку  инвеститорот има 
индиректна поврзаност со претпријатието во кое се ин-
вестира (од 10% или над 10% согласно со методот на 
мултиплицирано учество). Во колоната „% учество“ се 
пишува процентот на пресметаното индиректно учес-
тво на инвеститорот, согласно со методот на мултипли-
цирано учество. 

Дел I.3 (Вид на вложување) 
- Полето 3.1 „22/1-Вложување во постојно друш-

тво“ се обележува доколку инвеститорот вложува во 
веќе основано резидентно претпријатие или врши дока-
питализација во истото. 

- Полето 3.2 „22/2-Вложување во ново друштво“ се 
обележува доколку инвеститорот вложува за основање 
и/или соосновање на ново резидентно претпријатие, 
или врши докапитализација во него.  

- Полето 3.3 „22/3-Подружница“ се обележува до-
колку претпријатието во кое се инвестира е подружни-
ца на инвеститорот. 

Дел I.4 (Податоци за инвеститорот за кој се изве-
стува) 

- Во полето 4.1 „Инвеститор за кој се известува“ се 
пишува целосниот назив и седиштето на инвеститорот 
(доколку инвеститорот е физичко лице, се пишува име-
то и презимето и адресата на инвеститорот). 

- Во полето 4.2 „Држава“ се пишува шифрата на др-
жавата во која е седиштето на инвеститорот од ши-
фрарникот на земји што е составен дел на Упатството 
за начинот на вршење на платниот промет со странс-
тво. 

- Во полето 4.3 „Институционален сектор“ се пишу-
ва шифрата на секторот на кој му припаѓа инвестито-
рот. Прилог-шифрарникот на сектори на инвеститори 
(согласно со Одлуката за национална класификација на 
институционалните сектори) е составен дел на ова 
упатство - 2. Шифри на сектори на инвеститори. 

- Во полето 4.4 „Матичен инвеститор (на врвот на 
синџирот на поврзаност)“ се пишува целосен назив и 
седиште на матичниот инвеститор 

- Во полето 4.5 „Држава“ се пишува шифрата на др-
жавата во која е седиштето на матичниот инвеститор 
од шифрарникот на земји што е составен дел на Упат-
ството за начинот на вршење на платниот промет со 
странство. 

- Во полето 4.6 „Институционален сектор“ се пишу-
ва шифрата на секторот на кој му припаѓа матичниот 
инвеститор. Прилог-шифрарникот на сектори на инве-
ститори (согласно со Одлуката за национална класифи-
кација на институционалните сектори) е составен дел 
на Упатството - 2. Шифри на сектори на инвеститори. 

- Полето 4.7 „Дали инвеститорот е претпријатие со 
посебна намена“ се пополнува на следниов начин: до-
колку инвеститорот е претпријатие формирано за по-
себни намени се обележува полето 4.7.1 „Да“. Во спро-
тивно се обележува полето 4.7.2 „Не“. 

Дел I.5 (Повратно вложување) (ова прашање се од-
говара доколку сте го обележале полето 2.1) 

- Полето 5.1 „Дали имате учество во капиталот кај 
вашиот директен инвеститор (повратно вложување)“ се 
обележува со 5.1.1 „Да“ во случај кога претпријатието 
во кое се инвестира има вложување помало од 10% во 
капиталот кај директниот инвеститор. Во спротивно се 
обележува полето 5.1.2 „Не“. Во случај кога претприја-
тието во кое се инвестира има вложување во капиталот 
кај директниот инвеститор, во образецот ВС 22 задол-
жително се пополнува и делот III „Состојба и промени 
на капиталот од повратно вложување“. 

Делот I.6 (Информации за контакт - претпријатие 
во кое се инвестира) се пополнува со податоци за прет-
пријатието во кое се инвестира. 

- Во полето 6.1 „Адреса/седиште на претпријатието 
во кое се инвестира“ се пишуваат адресата и седиште-
то, името и презимето на одговорното лице.  

- Во полето 6.2 „Лице за контакт и адреса на е-по-
шта за контакт“ се пишуваат името и презимето на ли-
цето за контакт и адресата на електронската пошта, 
броевите за телефон и факс за контакт со претпријатие-
то во кое се инвестира. 
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Делот I.6 се потврдува со потпис на одговорното 
лице на претпријатието во кое се инвестира. Овој дел 
задолжително се пополнува без оглед дали ќе биде по-
полнет делот I.7. 

Делот I.7 (Информации за контакт - овластен изве-
стувач) се пополнува само доколку претпријатието во 
кое се инвестира овластило друго правно лице - овла-
стен известувач, да известува во негово име за вложу-
вањата од нерезиденти. 

- Во полето 7.1 „Назив и седиште на овластен изве-
стувач“ се пишуваат називот и седиштето на овласте-
ниот известувач и матичниот број на овластениот изве-
стувач. 

- Во полето 7.2 „Лице за контакт и адреса на е-по-
шта за контакт“ се пишуваат името и презимето на ли-
цето за контакт и адресата на електронската пошта, 
броевите за телефон и факс за контакт со овластениот 
известувач. 

Делот I.7 се потврдува со потпис на одговорното 
лице на овластениот известувач. 

Делот II (Состојба и промени на капиталот и меѓу-
компанискиот долг) се пополнува во денари. 

Делот II.А (Состојба на капиталот на инвеститорот) 
се пополнува во согласност со податоците од финанси-
ските извештаи на претпријатието во кое се инвестира, 
заклучно со крајот на извештајната година. 

Во делот II.А (Состојба на капиталот на инвестито-
рот), во редовите од 1 до 10, во колоната „извештајна 
година“ се пишуваат податоците за вредноста на вкуп-
ниот капитал, согласно со процентуалното учество на 
инвеститорот во капиталот на претпријатието во кое се 
инвестира или врз основа на посебен договор помеѓу 
поврзаните субјекти, на крајот на извештајната година. 
Во колоната „претходна година“ се пишуваат подато-
ците за вредноста на вкупниот капитал, согласно со 
процентуалното учество на инвеститорот во капиталот 
на претпријатието во кое се инвестира или врз основа 
на посебен договор помеѓу поврзаните субјекти, на 
крајот на претходната година. Овие податоци воедно 
треба да се идентични со податоците коишто биле на-
ведени во колоната „извештајна година“ од Извештајот 
ВС 22 за претходната година.  

- Во редот 1. „Капитал на инвеститорот“ се пишува 
вредноста на капиталот на инвеститорот со која учес-
твува во вкупниот капитал на претпријатието во кое се 
инвестира на 31.12. од извештајната година. Вредноста 
на капиталот на инвеститорот е еднаква на вредноста 
на капиталот од билансот на состојба само во случај 
кога инвеститорот е единствен сопственик на претпри-
јатието. Доколку инвеститорот е сопственик на помал-
ку од 100% од капиталот на претпријатието, се запишу-
ва само вредноста на капиталот којашто му припаѓа. 

- Во редот 2. „Основна главнина“ се пишува запи-
шаниот капитал, којшто е запишан во Трговскиот реги-
стар и се однесува на вредноста на уделите или номи-
налната вредност на акциите, во сопственост на инве-
ститорот. Основната главнина може да биде во пари, 
во стока и др. Промените кај основната главнина може 
да произлезат од одлука за зголемување (докапитализа-
ција) или за намалување на капиталот, како и од рас-
пределба на остварениот финансиски резултат. 

- Во редот 3. „Запишан неуплатен капитал“ се пи-
шува вредноста на запишаниот, а неуплатен капитал 
којшто му припаѓа на инвеститорот. Овој износ се вне-
сува со негативен предзнак. 

- Во редот 4. „Премии на емитирани акции“ се пи-
шува вредноста на остварениот вишок над номинална-
та вредност на акциите, којашто му припаѓа на инве-
ститорот при уплатата на акциите. 

- Во редот 5. „Резерви“ се пишува вредноста прене-
сена во резерви, којашто му припаѓа на инвеститорот. 
Резервите на претпријатието може да се формираат од 

нето-добивката од тековната и/или претходните години 
којашто е пренесена во резерви или поинаку наменски 
издвоена за резерви, во согласност со одлуката на 
управниот орган. 

- Во редот 6. „Акумулирана добивка“ се пишува 
вредноста на добивката од претходните години, која-
што останала нераспределена, односно не била на друг 
начин искористена до 31.12. од извештајната година и 
којашто му припаѓа на инвеститорот. 

- Во редот 7. „Пренесена загуба“ се пишува вредно-
ста на загубата од претходните години којашто остана-
ла непокриена и којашто му припаѓа на инвеститорот. 
Овој износ се внесува со негативен предзнак. 

- Во редот 8. „Ревалоризациска резерва и разлики 
од вреднување на компонентите на останатата сеоп-
фатна добивка“ се пишува вредноста којашто произле-
гува од разликите од вреднувањето на соодветните 
компоненти, а којашто му припаѓа на инвеститорот. 

- Во редот 9. „Добивка за извештајната година“ се 
пишува вредноста на добивката, којашто останала не-
распределена до 31.12. од извештајната година и која-
што му припаѓа на инвеститорот.  

- Во редот 10. „Загуба за извештајната година“ се 
пишува вредноста на непокриената загуба од работе-
њето во извештајната година којашто му припаѓа на 
инвеститорот. Овој износ се внесува со негативен 
предзнак. 

- Во редот 11. „Процентуално учество во основната 
главнина“ се пишува учеството на инвеститорот во ос-
новната главнина на претпријатието во кое се инвести-
ра, во проценти, со две децимални места. Доколку 
учеството е помало од 0,01%, се пишува 0,01%. Учес-
твото на инвеститорот во капиталот на претпријатието 
во кое се инвестира во кое инвеститорот има влог во 
удели се пресметува како однос помеѓу запишаниот 
удел на инвеститорот и вкупниот запишан капитал на 
претпријатието во кое се инвестира. Кај акционерско 
друштво во кое инвеститорот има влог во акции, учес-
твото се пресметува како однос помеѓу бројот на запи-
шаните акции на инвеститорот (или нивната номинал-
на вредност) и бројот на сите запишани акции (или 
нивната номинална вредност) на претпријатието во кое 
се инвестира.  

 
Дел II.Б (Добивка/загуба од работењето) 
 
- Пополнувањето на делот II.Б „Нето-добивка / за-

губа за извештајната година“ е во согласност со пода-
тоците од финансиските извештаи на претпријатието 
во кое се инвестира, со крајот на извештајната година. 

- Во редот 12. „Нето-добивка/загуба на претприја-
тието во кое се инвестира“ се пишува вкупната вред-
ност на нето-добивката или загубата според податоци-
те од финансиските извештаи на претпријатието во кое 
се инвестира на крајот на извештајната година. Вред-
носта на загубата се пишува со негативен предзнак. 

- Во редот 13. „Нето-добивка/загуба на инвестито-
рот“ се пишува вредноста на нето-добивката/загубата 
којашто му припаѓа на инвеститорот. Вредноста на за-
губата се пишува со негативен предзнак. 

Во делот II.В (Зголемување/намалување на капита-
лот на инвеститорот) се опишуваат промените на вред-
носта на капиталот во извештајната година, со примена 
на шифрите и описите од шифрарникот на трансакции. 
Прилог-шифрарникот на трансакции е составен дел на 
ова упатство - 3. Шифри на трансакции.  

Збирот на износите внесени во делот II.В „Зголему-
вање/намалување на капиталот на инвеститорот“ мора 
да биде еднаков на разликата помеѓу вредноста на ка-
питалот на крајот на извештајната година и вредноста 
на капиталот од претходната година, прикажан во ре-
дот 1 „Капитал на инвеститорот“ во делот II.А. 
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Во делот II.В, покрај останатите промени во капи-
талот, со соодветни шифри треба да се прикажат и про-
мените коишто произлегуваат од:  

- распределбата на добивката од извештајната годи-
на во основна главнина (шифра 333); 

- распределба на добивката од извештајната година 
во резерви (шифра 335);  

- исплатата на добивката од извештајната година 
(шифра 013), којашто се прикажува во делот II.Г „Ме-
ѓукомпаниски долг со инвеститорот“, во редот 32 исто-
времено во колоната „зголемување и намалување“; 

- исплатата на добивката од претходни години (ши-
фра 526), којашто се прикажува во делот II.Г „Меѓу-
компаниски долг со инвеститорот“, во редот 32 исто-
времено во колоната „зголемување и намалување“;   

- распределба на добивка од извештајната година во 
обврска за исплата (шифра 015), којашто се прикажува 
во делот II.Г „Меѓукомпаниски долг со инвеститорот“, 
во редот 32 во колоната „зголемување“;   

- добивка од извештајната година распределена за 
покривање загуби од претходни години (шифра 337); 

- распределба на добивката од претходни години во 
обврска за исплата (шифра 535), којашто се прикажува 
во делот II.Г „Меѓукомпаниски долг со инвеститорот“, 
во редот 32 во колоната „зголемување“; 

- нераспределената добивка и непокриената загуба 
се опишуваат во делот II.В со соодветната шифра 336 и 
521. 

Вредноста на нето-добивката прикажана во редот 
13 во извештајната година треба да биде еднаква со 
збирот на вредностите на распределената и нераспре-
делената добивка опишана со шифрите 333, 335, 336, 
337 и 015, како и исплатената добивка од извештајната 
година со шифрата 013.  

Во делот II.Г (Меѓукомпаниски долг со инвестито-
рот) се известува за состојбата и промените на побару-
вањата и обврските на претпријатието во кое се инве-
стира од / кон инвеститорот, во согласност со подато-
ците од финансиските извештаи на претпријатието во 
кое се инвестира на крајот на извештајната година.  

- Во колоната „почетна состојба“ се пренесува крај-
ната состојба од претходната година.  

- Во колоната „зголемување“ се пишуваат промени-
те врз основа на трансакции коишто настанале во текот 
на извештајната година, со кои се зголемуваат побару-
вањата или обврските. 

- Во колоната „намалување“ се пишуваат промени-
те врз основа на трансакции коишто настанале во текот 
на извештајната година, со кои се намалуваат побару-
вањата или обврските. 

- Во колоната „ценовни промени“ се пишува проме-
ната на побарувањата или обврските врз основа на про-
мените на пазарните цени на одделни побарувања/об-
врски. Ценовните промени може да се пишуваат со по-
зитивен или со негативен предзнак. 

- Во колоната „курсни промени“ се пишува проме-
ната на побарувањата или обврските којашто произле-
гува од промената на курсот на денарот во однос на 
оригиналната валута во која е искажано побарување-
то/обврската. Курсните промени може да се пишуваат 
со позитивен или со негативен предзнак. 

- Во колоната „останати промени“ се пишува проме-
ната на побарувањата или обврските како резултат на от-
писи, ликвидации, запленување или национализација на 
средства, рекласификации од еден во друг вид побарува-
ње / обврска и др. Останатите промени може да се пишу-
ваат со позитивен или со негативен предзнак. 

- Износот на крајната состојба на побарувањата /об-
врските на 31.12. од извештајната  година, мора да би-
де еднаков на: почетната состојба + зголемувањето - 
намалувањето + ценовните промени + курсните разли-
ки + останатите промени. 

- Побарувањата и обврските врз основа на заеми, 
должнички хартии од вредност, трговски кредити, како 
и останатите побарувања и обврски во себе вклучуваат 
и пресметана камата, достасана неплатена камата и/или 
задоцнета камата. 

- Во редот 14. „Вкупни побарувања“ се пишува зби-
рот на сите долгорочни и краткорочни побарувања на 
претпријатието во кое се инвестира од инвеститорот 
(од ред 15 до 22), со состојба на 31.12. од извештајната 
година. 

- Во редот 15. „Долгорочни побарувања - заеми“ (со 
оригинален рок на довтасување над една година) се пи-
шуваат износите на состојбите и промените на побарува-
њата на претпријатието во кое се инвестира од инвестито-
рот коишто настанале врз основа на одобрени долгорочни 
заеми врз основа на писмен договор за кредит.  

- Во редот 16. „Долгорочни побарувања - должнички 
хартии од вредност“ (со оригинален рок на довтасување 
над една година) се пишуваат износите на состојбите и 
промените на побарувањата на претпријатието во кое се 
инвестира од инвеститорот коишто настанале врз основа 
на купени обврзници и на други долгорочни должнички 
хартии од вредност издадени од инвеститорот.   

- Во редот 17. „Долгорочни побарувања - трговски 
кредити“ (со оригинален рок на довтасување над една 
година) се пишуваат износите на состојбите и проме-
ните на побарувањата на претпријатието во кое се ин-
вестира од инвеститорот коишто настанале врз основа 
на комерцијални кредити за кои е склучен писмен до-
говор за кредит.  

- Во редот 18. „Долгорочни - останати побарувања“ 
се пишуваат износите на состојбите и промените на по-
барувањата на претпријатието во кое се инвестира од 
инвеститорот врз основа на сите останати долгорочни 
побарувања коишто не се распределени во претходните 
редови.   

- Во редот 19. „Краткорочни побарувања - заеми“ 
(со рок на довтасување до една година) се пишуваат 
износите на состојбите и промените на побарувањата 
на претпријатието во кое се инвестира од инвеститорот 
коишто настанале врз основа на одобрени краткорочни 
заеми врз основа на писмен договор за кредит.  

- Во редот 20. „Краткорочни побарувања - долж-
нички хартии од вредност“ (со оригинален рок на до-
втасување до една година) се пишуваат износите на со-
стојбите и промените на побарувањата на претпријати-
ето во кое се инвестира од инвеститорот, коишто на-
станале врз основа на купени краткорочни должнички 
хартии од вредност издадени од инвеститорот. 

- Во редот 21. „Краткорочни побарувања - трговски 
кредити и аванси“ се пишуваат износите на состојбите 
и промените на побарувањата на претпријатието во кое 
се инвестира од инвеститорот, коишто произлегуваат 
од комерцијалното работење на претпријатието во кое 
се инвестира со инвеститорот, вклучително и за даде-
ните аванси за иден увоз на стоки.    

- Во редот 22. „Краткорочни - останати побарува-
ња“ се пишуваат износите на состојбите и промените 
на побарувањата на претпријатието во кое се инвестира 
од инвеститорот врз основа на сите останати кратко-
рочни побарувања коишто не се распределени во прет-
ходните редови.  

- Во редот 23. „Вкупни обврски“ се пишува збирот 
на сите долгорочни и краткорочни обврски на претпри-
јатието во кое се инвестира кон инвеститорот (од ред 
24 до 32), со состојба на 31.12. од извештајната година. 

- Во редот 24. „Долгорочни обврски - заеми“ (со 
рок на довтасување над една година) се пишуваат изно-
сите на состојбите и промените на обврските на прет-
пријатието во кое се инвестира кон инвеститорот кои-
што настанале врз основа на земени долгорочни заеми 
врз основа на писмен договор за кредит.  
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- Во редот 25. „Долгорочни обврски - должнички 
хартии од вредност“ (со оригинален рок на довтасува-
ње над една година) се пишуваат износите на состојби-
те и промените на обврските на претпријатието во кое 
се инвестира кон инвеститорот коишто настанале врз 
основа на издадени обврзници и други долгорочни 
должнички хартии од вредност. 

- Во редот 26. „Долгорочни обврски - трговски кре-
дити“ (со оригинален рок на довтасување над една го-
дина) се пишуваат износите на состојбите и промените 
на обврските  на претпријатието во кое се инвестира 
кон инвеститорот коишто настанале врз основа на ко-
мерцијални кредити за кои е склучен писмен договор 
за кредит.   

- Во редот 27. „Долгорочни - останати обврски“ се 
пишуваат износите на состојбите и промените на обвр-
ските на претпријатието во кое се инвестира кон инве-
ститорот врз основа на сите останати долгорочни обвр-
ски коишто не се распределени во претходните редови.   

- Во редот 28. „Краткорочни обврски - заеми“ (со 
рок на довтасување до една година) се пишуваат изно-
сите на состојбите и промените на обврските на прет-
пријатието во кое се инвестира кон инвеститорот кои-
што настанале врз основа на земени краткорочни заеми 
врз основа на писмен договор за кредит.  

- Во редот 29. „Краткорочни обврски - должнички 
хартии од вредност“ (со оригинален рок на довтасува-
ње до една година) се пишуваат износите на состојбите 
и промените на обврските на претпријатието во кое се 
инвестира кон инвеститорот коишто настанале врз ос-
нова на издадени краткорочни должнички хартии од 
вредност. 

- Во редот 30. „Краткорочни обврски - трговски 
кредити и аванси“ се пишуваат износите на состојбите 
и промените на обврските на претпријатието во кое се 
инвестира кон инвеститорот коишто произлегуваат од 
комерцијалното работење на претпријатието во кое се 
инвестира со инвеститорот, вклучително и за примени-
те аванси за иден извоз на стоки.   

- Во редот 31. „Краткорочни - останати обврски“ се 
пишуваат износите на состојбите и промените на обвр-
ските на претпријатието во кое се инвестира од инве-
ститорот врз основа на сите останати краткорочни об-
врски коишто не се распределени во претходните редо-
ви.   

- Во редот 32. „Краткорочни обврски - добивка рас-
пределена за исплата“ се пишува износот на состојбата 
и промените на добивката распределена за исплата на 
инвеститорот. Во колоната зголемување се внесува из-
носот на добивката распределена за исплата (согласно 
со одлуката на управниот орган), а во колоната „нама-
лување“ - износот на исплатената добивка во извештај-
ната година.  

Делот III. (Состојба и промени на капиталот од по-
вратно вложување) се пополнува единствено од страна 
на претпријатијата во кои се инвестира коишто имаат 
повратно вложување кај директниот инвеститор, т.е. 
учество во капиталот на директниот инвеститор пома-
ло од 10%. 

Дел III.А (Состојба на капиталот на претпријатието 
во кое се инвестира кај директниот инвеститор) се по-
полнува во согласност со податоците од финансиските 
извештаи на инвеститорот на крајот на извештајната 
година. 

 - Во делот  III.А  „Состојба на капиталот на прет-
пријатието во кое се инвестира кај директниот инве-
ститор“, во редовите од 1 до 10 се пишуваат податоци-
те за вредноста на вкупниот капитал, согласно со про-
центуалното учество на претпријатието во кое се инве-
стира во капиталот на директниот инвеститор или врз 
основа на посебен договор помеѓу поврзаните субје-
кти. Податоците од финансиските извештаи на директ-

ниот инвеститор се пресметуваат во денари по средни-
от курс на Народната банка на 31.12. од извештајната 
година. 

Делот III.Б (Добивка/загуба од работењето) треба 
да е во согласност со податоците од финансиските из-
вештаи на директниот инвеститор на крајот на изве-
штајната година. 

- Во редот 12. „Нето-добивка/загуба на директниот 
инвеститор“ се внесува вкупната вредност на добивка-
та или загубата на директниот инвеститор според пода-
тоците од неговите финансиски извештаи на крајот на 
извештајната година. Вредноста на загубата се пишува 
со негативен предзнак. 

- Во редот 13. „Нето-добивка/загуба на претприја-
тието во кое се инвестира“ се внесува вредноста на до-
бивката/загубата којашто му припаѓа на претпријатие-
то во кое се инвестира. Вредноста на загубата се пишу-
ва со негативен предзнак. 

Во делот III.В (Зголемување/намалување на капита-
лот на претпријатието во кое се инвестира) се опишу-
ваат промените на вредноста на капиталот во извештај-
ната година, со примена на шифрите и описите од ши-
фрарникот на трансакции. Прилог-шифрарникот на 
трансакции е составен дел на Упатството за начинот на 
известување за состојбата и промените на капиталот и 
на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните 
субјекти врз основа на вложувања од странство - 3. 
Шифри на трансакции.  

Збирот на износите пополнети во делот III.В „Зго-
лемување/намалување на капиталот на претпријатието 
во кое се инвестира“ мора да биде еднаков на разлика-
та помеѓу вредноста на капиталот на крајот на изве-
штајната година и вредноста на капиталот од претход-
ната година, прикажан во редот 1 „Капитал на прет-
пријатието во кое се инвестира“ во делот III.А. 

Во делот IV. (Синџир на поврзаност на резидентното 
претпријатие) известувачот го прикажува синџирот на 
поврзаност, согласно со примерите дадени во Упатство-
то или доколку има веќе поставена структура на поврза-
ност, ја доставува како прилог на образецот ВС 22. 

 
IV. КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВЛОЖУВАЊАТА 

ОД СТРАНСТВО -  ОБРАЗЕЦ КВС 22 
 

Начин на известување 
 
8. Претпријатието во кое се инвестира со доставу-

вање на Кварталниот извештај за вложувањата од 
странство, којшто е составен дел на ова упатство (во 
понатамошниот текст: образецот КВС 22) треба да ја 
извести Народната банка за:  

- промената на процентуалното учество на директ-
ните инвеститори во капиталот на претпријатието во 
кое се инвестира;  

- остварениот/планираниот финансиски резултат; и 
- исплатената добивка кон инвеститорите - нерези-

денти. 
Обврзници за известување/известувачи на КВС 22 

се резидентите - претпријатија во кои се инвестира ко-
ишто врз основа на постапка на избор на примерок се 
определени од страна на Народната банка.  

Народната банка, еднаш годишно, врши избор на 
примерок на известувачи коишто стануваат обврзници 
за известување, по што писмено ги известува резиден-
тите што се избрани за обврзници за известување. 

Писменото известување ги обврзува известувачите 
да доставуваат извештаи сѐ до нивното отповикување 
по пат на писмено известување од страна на Народната 
банка.  

Доколку во текот на годината се јави потреба за 
промена на примерокот, Народната банка може да ја 
повтори постапката за избор на примерок на известува-
чи. 
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Претпријатието во кое се инвестира може да даде 
писмено овластување на друго правно лице да известу-
ва во негово име. 

Известувачот доставува еден образец КВС 22 за си-
те инвеститори - нерезиденти.  

Рокот на доставување на образецот КВС 22 е 20 де-
на по завршувањето на извештајниот квартал.  

9. Еден примерок од образецот КВС 22 се доставува 
до Народната банка. Народната банка може да догово-
ри и друг начин на доставување на обрасците со изве-
стувачите. 

Образецот се потврдува со потпис на резидентното 
претпријатие во кое се инвестира, како и на овластени-
от известувач (доколку е овластено друго правно лице), 
со што се гарантира и за точноста на податоците доста-
вени до Народната банка. 

 
Начин на пополнување 

 
10. На образецот КВС 22 се известува во денари. 

Дел 1. (Податоци за претпријатието во кое се инвестира) 
 
- Во полето 1.1 „Назив на претпријатието во кое се 

инвестира“ се пишува целосниот назив на претпријати-
ето во кое се инвестира. 

- Во полето 1.2 „Матичен број“ се пишува матични-
от број на претпријатието во кое се инвестира од реги-
старот на правни лица којшто се води кај Централниот 
регистар на Република Македонија. 

- Во полето 1.3 „Организациска форма“ се пишува 
формата на организација на претпријатието во кое се 
инвестира, во согласност со Законот за трговски друш-
тва (д.о.о, АД, итн.). 

- Во полето 1.4 „Дејност - НАЦЕ“ се пишува ши-
фрата на дејноста на претпријатието во кое се инвести-
ра, од регистарот на правни лица којшто се води кај 
Централниот регистар на Република Македонија. 

- Во полето 1.5 „Институционален сектор“ се пишу-
ва шифрата на секторот на кој му припаѓа претпријати-
ето во кое се инвестира. Прилог-шифрарникот на се-
кторите на претпријатијата во кои се инвестира (сог-
ласно со Одлуката за национална класификација на ин-
ституционалните сектори) е составен дел на ова упат-
ство - 1. Шифри на сектори на претпријатијата во кои 
се инвестира. 

- Во полето 1.6 „Состојба на ден“ се пишува кварта-
лот за којшто се известува, со датумот на крајот на 
кварталот (пр. 31.3.2012, 30.6.2012 и сл.).  

 
Дел 2. (Податоци за промена во капиталот на ди-

ректниот инвеститор) 
- Полето 2.1 „Дали има промена во процентуалното 

учество на инвеститорот во капиталот на претпријатие-
то во кое се инвестира“ се обележува 2.1.1 „Да“ во слу-
чај кога директниот инвеститор има промена на про-
центуалното учество во капиталот на претпријатието 
во кое се инвестира во текот на извештајниот квартал и 
се пополнува табелата. Во спротивно се обележува по-
лето 2.1.2 „Не“. 

- Табелата ги содржи следниве потребни податоци: 
назив на директниот инвеститор, шифра на земјата, на-
зив на земјата, % учество на крајот на претходниот 
квартал и % учество на крајот на извештајниот квартал.  

- Доколку инвеститорите се физички лица од иста 
земја, известувачот ги прикажува податоците збирно за 
сите физички лица од таа земја. 

 
Дел 3. (Податоци за остварен/планиран финансиски 

резултат на претпријатието во кое се инвестира) 
- Износот на добивката се пишува со позитивен, а 

износот на загубата се пишува со негативен предзнак. 

- Во полето 3.1 „Остварен финансиски резултат во 
извештајниот квартал“ се пишува износот на остваре-
ниот финансиски резултат (добивка или загуба) на кра-
јот на извештајниот квартал. Во полето 3.2 „Остварен 
финансиски резултат во извештајната година заклучно 
со извештајниот квартал“ се пишува вкупниот износ на 
остварениот финансиски резултат (добивка или загуба) 
во извештајната година заклучно со извештајниот квар-
тал.  

- Во полето 3.3 „Планиран финансиски резултат во 
тековната (извештајната) година“ се пишува износот на 
планираниот финансиски резултат (добивка или загу-
ба) за целата извештајна година. 

- Во полето 3.4 „Планиран финансиски резултат за 
наредната ______ година“ се пишува износот на плани-
раниот финансиски резултат (добивка или загуба) за 
наредната извештајна година. 

 
Дел 4. (Податоци за нето исплатената добивка) 
- Во полето 4.1 „Износ на исплатената добивка кон 

инвеститорите - нерезиденти“ се пишува износот на 
нето исплатената добивка во извештајниот квартал.  

Делот 5. (Информации за контакт - претпријатие во 
кое се инвестира) се пополнува со податоците за прет-
пријатието во кое се инвестира. 

- Во полето 5.1 „Адреса/седиште на претпријатието 
во кое се инвестира“ се пишуваат адресата и седиште-
то, името и презимето на одговорното лице.  

- Во полето 5.2 „Лице за контакт и адреса на е-по-
шта за контакт“ се пишуваат името и презимето на ли-
цето за контакт и адресата на електронската пошта, 
броевите за телефон и факс за контакт со инвестирано-
то претпријатие. 

 Делот 5 се потврдува со потпис на одговорното ли-
це на претпријатието во кое се инвестира. Овој дел за-
должително се пополнува без оглед дали ќе биде по-
полнет делот 6 (шест). 

Делот 6. (Информации за контакт - овластен изве-
стувач) се пополнува само доколку претпријатието во 
кое се инвестира овластило друго правно лице - овла-
стен известувач, да известува во негово име за вложу-
вањата од нерезиденти. 

- Во полето 6.1 „Назив и седиште на овластениот 
известувач“ се пишуваат називот и седиштето на овла-
стениот известувач и матичниот број на овластениот 
известувач. 

- Во полето 6.2 „Лице за контакт и адреса на е-по-
шта за контакт“ се пишуваат името и презимето на ли-
цето за контакт и адресата на електронската пошта, 
броевите за телефон и факс за контакт со овластениот 
известувач. 

- Делот 6 се потврдува со потпис на одговорното 
лице на овластениот известувач. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
11. Со влегувањето во сила на ова упатство, преста-

нува да важи Упатството за начинот на известување за 
состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпа-
нискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз ос-
нова на вложувања од странство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 166/12). 

12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2014 годи-
на.  

 
У бр. 22878  

10 јули 2014 година Гувернер, 
Скопје Димитар Богов, с.р. 
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3178. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), член 40 став 3 и член 14 став 3 и став 9 од Зако-
нот за девизното работење („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 
24/11, 135/11 и 188/13) и врз основа на точка 9 од Од-
луката за начинот и постапката на известување за 
трансакции со нерезиденти („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 87/14), гувернерот на Народ-
ната банка на Република Македонија, донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕНИТЕ НА ВЛОЖУВА-
ЊАТА НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ НА СТРАНСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со ова упатство Народната банка на Република 

Македонија (во понатамошниот текст: Народната бан-
ка) ги пропишува начинот, постапката и роковите за 
известување, формата и содржината на обрасците за 
известување, за состојбата и промените на вложувања-
та на резидентите во хартии од вредност тргувани на 
странските финансиски пазари.  

Резидентите кои согласно со закон можат да вложу-
ваат во хартии од вредност на странски финансиски па-
зари (во понатамошниот текст: инвеститори) ја изве-
стуваат Народната банка за состојбата и промените на 
вложувањата во сите хартии од вредност тргувани на 
странските финансиски пазари, коишто ги имаат во 
своето портфолио. 

2. Одделните изрази употребени во ова упатство го 
имаат следново значење: 

- Состојбата на вложувањата во хартиите од вред-
ност го претставува бројот на хартиите од вредност ко-
ишто инвеститорот ги има во своето портфолио и вред-
носта на вложувањата на почетокот и на крајот на изве-
штајниот период. 

 - Промените на вложувањата ги вклучуваат сите 
трансакции со хартиите од вредност настанати во изве-
штајниот период, како и останатите движења, односно 
ценовните промени и останатите промени на вложува-
њата (како резултат на рекласификација, отпис и дру-
го). 

- Акции и други сопственички хартии од вредност 
се хартиите од вредност со коишто инвеститорот се 
стекнува со право на сопственост на дел од претприја-
тието - издавач на хартиите од вредност, пропорцио-
нално на бројот на хартиите од вредност што ги посе-
дува во вкупниот капитал и коишто можат да му дадат 
право на глас, право на дивиденда и право на дел од 
остатокот од вредноста на претпријатието.       

- Потврди за поседување хартии од вредност (ГДР) 
претставуваат доказ за сопственост на хартии од вред-
ност издадени од странски издавачи, коишто го олес-
нуваат тргувањето со хартиите од вредност издадени 
на странските пазари (надвор од државата на издава-
чот). 

- Удели и акции во инвестициски фонд се уделите, 
односно акциите издадени од инвестициските фондо-
ви.  

- Должнички хартии од вредност се хартиите од 
вредност коишто на инвеститорот му даваат право на 
главница и/или камата во некој иден период. 

- Кодот ИСИН претставува меѓународен број за 
идентификација на хартиите од вредност. 

II. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
3. Инвеститорите ги доставуваат до Народната бан-

ка следниве извештаи: ВХВ - 1 Извештај за состојбата 
и промените на вложувањата во сопственички хартии 
од вредност и удели во инвестициски фондови (во по-
натамошниот текст: образец ВХВ-1) и ВХВ - 2 Изве-
штај за состојбата и промените на вложувањата во 
должнички хартии од вредност (во понатамошниот 
текст: образец ВХВ-2). Формата и содржината на 
обрасците ВХВ -1 и ВХВ - 2 се пропишани со ова упат-
ство.  

4. Инвеститорите ја известуваат Народната банка 
непосредно или посредно. 

Посредното известување од став 1 на оваа точка, за 
инвеститорите: друштва за осигурување, инвестициски 
фондови и пензиски фондови, во нивно име, го врши 
соодветниот регулатор. Точноста на доставените пода-
тоци и навременото известување претставува одговор-
ност на инвеститорите.  

5. Инвеститорите коишто известуваат непосредно и 
регулаторите (во понатамошниот текст: известувачите) 
известуваат на месечна основа, најдоцна во рок од 20 
(дваесет) дена по истекот на месецот за којшто се изве-
стува.  

6. Известувањето се врши во електронска форма.  
 

III. НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ 
 
7. Известувачот известува за сите хартии од вред-

ност што ги има инвеститорот во своето портфолио. Се 
известува по принципот „хартија од вредност по харти-
ја од вредност“, односно секој ред од обрасците треба 
да содржи податоци за секоја хартија од вредност. Гла-
вен белег за идентификација на хартиите од вредност 
претставува нивниот код ИСИН, со исклучок на оние 
хартии од вредност коишто се издадени без оваа озна-
ка. Известувањето се врши во оригинална валута, од-
носно во валутата на издавање на хартијата од вред-
ност. 

8. Основните податоци за известувачите се попол-
нуваат во апликацијата за електронски прием на пода-
тоци, согласно со Техничкото упатство за апликацијата 
е-ВХВ. 

9. На образецот ВХВ -1 се известува за вложувања-
та во акции и други сопственички хартии од вредност, 
вклучително и удели во инвестициски фондови.  

 
Делот 1. „Инвеститор“ се пополнува на следниов 

начин: 
- Во полето 1.1 „Матичен број“ се пишува матични-

от број на инвеститорот (од регистарот на трговски 
друштва којшто се води кај Централниот регистар на 
Република Македонија) којшто ги поседува хартиите 
од вредност, односно идентификацискиот број за пен-
зиските и инвестициските фондови доделен од нивните 
регулатори. 

- Во полето 1.2 „Назив“ се пишува полниот назив 
на инвеститорот.  

- Во полето 1.3 „Институционален сектор“ се пишу-
ва шифрата на секторот на којшто му припаѓа инвести-
торот. Прилог-шифрарникот на сектори на инвестито-
ри (согласно со Одлуката за национална класификација 
на институционалните сектори) е составен дел на ова 
упатство - 1. Сектор на инвеститорот. 

 
Делот 2. „Хартија од вредност“ се пополнува на 

следниов начин: 
- Во полето 2.1. „Вид на ознаката на х.в.“ се пишува 

шифрата на ознаката на хартијата од вредност, и тоа: 1 
- за хартија од вредност издадена со код ИСИН или 2 - 
за хартија од вредност издадена без код ИСИН. 
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- Во полето 2.2. „Код ИСИН на х.в.“ се пишува ме-
ѓународниот број за идентификација на хартијата од 
вредност. Доколку полето 2.1 „Вид на ознаката на х.в.“ 
се обележи со шифрата 2 - хартија од вредност издаде-
на без код ИСИН, полето 2.2 не се пополнува. 

- Во полето 2.3 „Вид на х.в.“ се пишува шифрата за 
видот на хартијата од вредност. Прилог-шифрарникот 
на видовите хартии од вредност е составен дел на ова 
упатство - 2. Видови хартии од вредност. 

- Во полето 2.4 „Валута на издавање“ се пишува 
шифрата на валутата во којашто е издадена хартијата 
од вредност од шифрарникот на валути, што е составен 
дел на Упатството за начинот на вршење на платниот 
промет со странство. 

- Во полето 2.5 „Номинална цена на една х.в.“ се 
пишува номиналната цена по којашто е издадена хар-
тијата од вредност.  

- Во полето 2.6 „Пазар/берза на извршување на 
трансакцијата“ се пишува меѓународниот тикер/нази-
вот на пазарот/берзата на којшто е тргувана хартијата 
од вредност.  

- Во полето 2.7 „Држава на пазарот на тргување“ се 
пишува шифрата на државата во којашто се наоѓа фи-
нансискиот пазар на којшто е тргувана хартијата од 
вредност, од шифрарникот на земји што е составен дел 
на Упатството за начинот на вршење на платниот про-
мет со странство. 

- Во полето 2.8 „Валута на тргување“ се пишува 
шифрата на валутата во којашто е извршена трансакци-
јата со хартијата од вредност, од шифрарникот на валу-
ти што е составен дел на Упатството за начинот на вр-
шење на платниот промет со странство. 

 
Делот 3. „Издавач на хартијата од вредност“ се по-

полнува на следниов начин: 
- Полето 3.1 „Матичен број“ се пополнува само до-

колку предмет на вложување е хартија од вредност ко-
јашто резидент ја издал на странски финансиски пазар. 
Притоа, се пишува матичниот број на издавачот на хар-
тијата од вредност, од регистарот на правни лица кој-
што се води кај Централниот регистар на Република 
Македонија.  

- Во полето 3.2 „Назив и седиште“ се пишуваат 
полниот назив и седиштето на издавачот на хартијата 
од вредност. 

- Во полето 3.3 „Држава“ се пишува шифрата на др-
жавата во којашто е седиштето на издавачот на харти-
јата од вредност, од шифрарникот на земји што е соста-
вен дел на Упатството за начинот на вршење на плат-
ниот промет со странство. 

- Во полето 3.4 „Институционален сектор“ се пишу-
ва шифрата на секторот на којшто му припаѓа издава-
чот на хартијата од вредност. Прилог-шифрарникот на 
сектори на издавачи (согласно со Одлуката за нацио-
нална класификација на институционалните сектори) е 
составен дел на ова упатство - 3. Сектор на издавач. 

- Полето 3.5 „Вид на поврзаноста со издавачот“ се 
означува со една од следниве шифри: 1 - доколку инве-
ститорот има учество од помалку од 10% во капиталот 
на издавачот или 2 - доколку инвеститорот има учество 
од 10% или над 10% во капиталот на издавачот. 

Делот за состојбите и за промените се пополнува во 
валутата на издавање на хартијата во вредност. 

 
Делот 4. „Состојба на почетокот на периодот“ се 

пополнува на следниов начин: 
- Во полето 4.1 „Број на х.в. на почетокот на перио-

дот“ се пишува бројот на хартиите од вредност, кои-
што инвеститорот ги имал во своето портфолио на кра-
јот на претходниот извештаен период.  

- Во полето 4.2 „Пазарна цена на една х.в. на поче-
токот на периодот“ се пишува пазарната цена по која-
што е вреднувана хартијата од вредност во портфолио-

то на инвеститорот на крајот на претходниот извешта-
ен период. За хартиите од вредност за коишто не по-
стои активен пазар и чиишто цени не котираат на соод-
ветна берза се пишува цената по којашто е вреднувана 
хартијата од вредност во портфолиото на инвеститорот 
на крајот на претходниот извештаен период. 

Податоците наведени во делот 4. „Состојба на поче-
токот на периодот“ треба да бидат идентични со пода-
тоците коишто биле наведени во делот 7. „Состојба на 
крајот на периодот“ од Извештајот ВХВ-1 за претход-
ниот период. 

 
Делот 5. „Трансакции со хартии од вредност“ се по-

полнува на следниов начин: 
- Во полето 5.1.1 „Број на купени х.в.“ се пишува 

бројот на хартиите од вредност коишто инвеститорот 
ги купил во текот на извештајниот период.  

- Во  полето 5.1.2 „Пазарна цена на една х.в.“ се пи-
шува пазарната цена по којашто е купена хартијата од 
вредност. Доколку во текот на извештајниот период 
инвеститорот повеќепати купува иста хартија од вред-
ност, се пишува пондерираната просечна пазарна цена 
од пазарните цени на сите купувања од соодветната 
хартија од вредност. Како пондер се зема бројот на ку-
пените хартии од вредност во текот на извештајниот 
период. Притоа, пазарната цена не треба да содржи 
провизии и други трошоци на посредување поврзани 
со трансакцијата.  

- Во полето 5.2.1 „Број на продадени х.в.“ се пишу-
ва бројот на хартиите од вредност коишто инвестито-
рот ги продал во текот на извештајниот период.  

- Во полето 5.2.2 „Пазарна цена на една х.в.“ се пи-
шува пазарната цена по којашто е продадена хартијата 
од вредност. Доколку во текот на извештајниот период 
инвеститорот повеќепати продава иста хартија од вред-
ност, се пишува пондерираната просечна пазарна цена 
од пазарните цени на сите продавања од соодветната 
хартија од вредност. Како пондер се зема бројот на 
продадените хартии од вредност во текот на извештај-
ниот период. Притоа, пазарната цена не треба да содр-
жи провизии и други трошоци на посредување поврза-
ни со трансакцијата. 

Операциите со хартии од вредност коишто се даде-
ни како обезбедување, како на пример, врз основа на 
склучени репо-договори, не треба да се внесуваат во 
делот 5 - „Трансакции со хартии од вредност“, бидејќи 
за овие хартии од вредност не настанува промена во 
портфолиото. Тие и натаму се во портфолиото на инве-
ститорот кој ги користи како обезбедување и согласно 
со тоа, треба да се прикажат во крајната состојба на 
хартиите од вредност. Соодветно, хартиите од вред-
ност коишто се стекнати како обезбедување, како на 
пример, врз основа на обратни репо-договори, не треба 
да се внесуваат во делот 5 - „Трансакции со хартии од 
вредност“, бидејќи за овие хартии од вредност не на-
станува промена во портфолиото на инвеститорот. 
Овие хартии од вредност не треба да се прикажат во 
крајната состојба на хартиите од вредност. 

Исто така, хартиите од вредност коишто се дадени 
на заем врз основа на договор за позајмување хартии 
од вредност, не треба да се внесуваат во делот 5 - 
„Трансакции со хартии од вредност“, бидејќи за овие 
хартии од вредност не настанува промена во портфоли-
ото. Тие и натаму се во портфолиото на инвеститорот и 
согласно со тоа, треба да се прикажат во крајната со-
стојба на хартиите од вредност. Соодветно, хартиите 
од вредност коишто се земени на заем врз основа на 
договор за позајмување хартии од вредност не треба да 
се внесуваат во делот 5 - „Трансакции со хартии од 
вредност“, бидејќи за овие хартии од вредност не на-
станува промена во портфолиото на инвеститорот. 
Овие хартии од вредност не треба да се прикажат во 
крајната состојба на хартиите од вредност. 
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Делот 6. „Останати движења“ се пополнува на 
следниов начин: 

- Во полето 6.1 „Ценовни промени“ се пишува 
вредноста на сите промени настанати врз основа на 
разлики во цените во текот на извештајниот период, 
коишто влијаат врз вредноста на состојбата на вложу-
вањата на крајот на извештајниот период. Позитивните 
ценовни промени се внесуваат со позитивен предзнак, 
додека негативните со негативен предзнак.  

- Во полето 6.2 „Останати промени во бројот на 
х.в.“ се пишува бројот на хартиите од вредност којшто 
влијае врз состојбата на бројот на хартиите од вредност 
на крајот на извештајниот период, а којшто може да 
произлезе од рекласификација помеѓу институционал-
ни сектори, поделба и/или спојување на акциите, отпи-
си и друго, во текот на извештајниот период. Наведе-
ните останати промени коишто предизвикуваат зголе-
мување на бројот на хартиите од вредност на крајот на 
извештајниот период се внесуваат со позитивен предз-
нак, додека промените коишто предизвикуваат намалу-
вање на бројот на хартиите од вредност на крајот на из-
вештајниот период се внесуваат со негативен предзнак.  

- Во полето 6.3 „Останати промени во износот“ се 
пишува вредноста на сите останати промени во изно-
сот, настанати во текот на извештајниот период, кои-
што предизвикуваат промена на состојбата на вложува-
њата на крајот на извештајниот период. Овие промени 
може да произлезат од рекласификација помеѓу инсти-
туционални сектори, поделба и/или спојување на акци-
ите, отписи и друго, во текот на извештајниот период. 
Останатите промени коишто предизвикуваат зголему-
вање на крајната состојба на вложувањата се внесуваат 
со позитивен предзнак, додека промените коишто пре-
дизвикуваат намалување на крајната состојба на вло-
жувањата се внесуваат со негативен предзнак.  

 
Делот 7. „Состојба на крајот на периодот“ се попол-

нува на следниов начин: 
- Во полето 7.1 „Број на х.в. на крајот на периодот“ 

се пишува бројот на хартиите од вредност коишто ин-
веститорот ги има во своето портфолио на крајот на из-
вештајниот период.  

- Во полето 7.2 „Пазарна цена на една х.в. на крајот 
на периодот“ се пишува пазарната цена по којашто е 
вреднувана хартијата од вредност во портфолиото на 
инвеститорот на крајот на извештајниот период. За 
хартиите од вредност за коишто не постои активен па-
зар и чиишто цени не котираат на соодветна берза се 
пишува цената по којашто е вреднувана хартијата од 
вредност во портфолиото на инвеститорот на крајот на 
извештајниот период. 

За проверка на точноста на крајната состојба на 
вложувањата во хартии од вредност се користи следна-
ва формула:  

- Крајна состојба = почетна состојба + купување 
х.в. (во извештајниот период) - продавање х.в. (во изве-
штајниот период) + /- ценовни промени (во извештај-
ниот период) +/- останати промени во износ (во изве-
штајниот период). 

 
Делот 8. „Доход“ се пополнува на следниов начин: 
- Во полето 8.1 „Дивиденда“ се пишува износот на 

дивиденда којшто е распределен за исплата во текот на 
извештајниот период, соодветно на бројот на поседува-
ни хартии од вредност. Датумот на распределбата за 
исплата на дивиденда е датумот кога инвеститорот се 
стекнува со правото на дивиденда („ex-dividend date“). 
Доколку датумот на распределбата за исплата на диви-
денда не е познат, како соодветен може да се користи 
датумот на наплатата на дивидендата. Исто така, во ова 
поле се пишува и износот на доходот од вложувањата 
во удели на инвестициски фондови. 

- Полето 8.2 „Реинвестирана добивка“ се пополнува 
само доколку се известува за вложувања во удели и ак-
ции на инвестициските фондови. Притоа, се пишува 
износот на задржаната добивка остварена во текот на 
извештајниот период, како разлика меѓу добивката и 
дивидендата распределена за исплата во извештајниот 
период, а којшто му припаѓа на инвеститорот за изве-
штајниот период.  

 
Делот 9. „Трошоци“ се пополнува на следниов на-

чин: 
- Во полето 9.1 „Трошоци на посредување“ се пи-

шува износот на провизиите и другите трошоци на по-
средување поврзани со сите трансакции на купување, 
продавање и чување на соодветната хартија од вред-
ност, коишто настанале во текот на извештајниот пери-
од. Притоа, се внесуваат трошоците на посредување 
настанати само кон нерезидентен  финансиски посред-
ник, односно трошоците за чување на хартијата од 
вредност настанати само кон нерезидентна депозитар-
на банка.  

 
10. На образецот ВХВ -2 се известува за вложува-

њата во должнички хартии од вредност.  
 
Делот 1. „Инвеститор“ се пополнува на следниов 

начин: 
- Во полето 1.1 „Матичен број“ се пишува матични-

от број на инвеститорот (од регистарот на трговски 
друштва којшто се води кај Централниот регистар на 
Република Македонија) којшто ги поседува хартиите 
од вредност, односно идентификацискиот број за пен-
зиските и инвестициските фондови доделен од нивните 
регулатори. 

- Во полето 1.2 „Назив“ се пишува полниот назив 
на инвеститорот.  

- Во полето 1.3 „Институционален сектор“ се пишу-
ва шифрата на секторот на којшто му припаѓа инвести-
торот. Прилог-шифрарникот на сектори на инвестито-
ри (согласно со Одлуката за национална класификација 
на институционалните сектори) е составен дел на ова 
упатство - 1. Сектор на инвеститорот. 

 
Делот 2. „Хартија од вредност“ се пополнува на 

следниов начин: 
- Во полето 2.1. „Вид на ознаката на х.в.“ се пишува 

шифрата на ознаката на хартијата од вредност, и тоа: 1 
- за хартија од вредност издадена со код ИСИН или 2 - 
за хартија од вредност издадена без код ИСИН. 

- Во полето 2.2. „Код ИСИН на х.в.“ се пишува ме-
ѓународниот број за идентификација на хартијата од 
вредност. Доколку полето 2.1 „Вид на ознаката на х.в.“ 
се обележи со шифрата 2 - хартија од вредност издаде-
на без код ИСИН, полето 2.2 не се пополнува. 

- Во полето 2.3 „Вид на х.в.“ се пишува шифрата за 
видот на хартијата од вредност. Прилог-шифрарникот 
на видовите хартии од вредност е составен дел на ова 
упатство - 2. Видови хартии од вредност. 

- Во полето 2.4  „Валута на издавање“ се пишува 
шифрата на валутата во којашто е издадена хартијата 
од вредност, од шифрарникот на валути што е составен 
дел на Упатството за начинот на вршење на платниот 
промет со странство. 

- Во полето 2.5 „Номинална цена на една х.в.“ се 
пишува номиналната цена по којашто е издадена хар-
тијата од вредност.  

- Во полето 2.6 „Пазар/берза на извршување на 
трансакцијата“ се пишува меѓународниот тикер/нази-
вот на пазарот/берзата на којшто е тргувана хартијата 
од вредност.  

- Во полето 2.7 „ Држава на пазарот на тргување“ се 
пишува шифрата на државата во којашто се наоѓа фи-
нансискиот пазар на којшто е тргувана хартијата од 
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вредност, од шифрарникот на земји што е составен дел 
на Упатството за начинот на вршење на платниот про-
мет со странство. 

- Во полето 2.8  „Валута на тргување“ се пишува 
шифрата на валутата во којашто е извршена трансакци-
јата со хартијата од вредност, од шифрарникот на валу-
ти што е составен дел на Упатството за начинот на вр-
шење на платниот промет со странство. 

- Во полето 2.9 „Вид на каматната стапка“ се пишу-
ва шифрата на видот на каматната стапка. Прилог-ши-
фрарникот на видови каматни стапки е составен дел на 
ова упатство - 4. Видови каматни стапки. 

- Во полето 2.10 „Висина на каматната стапка (%)“ 
се пишува висината на каматната стапка, во процент со 
четири децимали. Кога каматната стапка е фиксна, се 
пишува висината на номиналната каматна стапка утвр-
дена според условите на емисијата на хартијата од 
вредност. Кога каматната стапка е променлива, се пи-
шува висината на маржата (фиксниот дел над промен-
ливата каматна стапка), доколку таа е предвидена при 
емисијата на хартијата од вредност.  

- Во полето 2.11 „Фреквенција на плаќања во годи-
ната“ се пишува бројот на отплати на камата во текот 
на една календарска година, и тоа: 0 - без камата, 1 – 
годишна, 2 – полугодишна, 4 – квартална, 6 – двоме-
сечна, 12   месечна, 24 – двонеделна или 99 – останато. 

- Во полето 2.12 „Датум на издавање“ се пишуваат 
денот, месецот и годината кога е издадена хартијата од 
вредност, во форматот дд.мм.гггг. 

- Во полето 2.13 „Датум на достасување“ се пишу-
ваат денот, месецот и годината кога достасува хартија-
та од вредност, во форматот дд.мм.гггг. 

 
Делот 3. „Издавач на хартијата од вредност“ се по-

полнува на следниов начин: 
- Полето 3.1 „Матичен број“ се пополнува само до-

колку предмет на вложување е хартија од вредност ко-
јашто резидент ја издал на странски финансиски пазар. 
Притоа, се пишува матичниот број на издавачот на хар-
тијата од вредност, од регистарот на правни лица кој-
што се води кај Централниот регистар на Република 
Македонија.  

 - Во полето 3.2 „Назив и седиште“ се пишуваат 
полниот назив и седиштето на издавачот на хартијата 
од вредност. 

- Во полето 3.3 „Држава“ се пишува шифрата на др-
жавата во којашто е седиштето на издавачот на харти-
јата од вредност, од шифрарникот на земји што е соста-
вен дел на Упатството за начинот на вршење на плат-
ниот промет со странство. 

- Во полето 3.4 „Институционален сектор“ се пишу-
ва шифрата на секторот на којшто му припаѓа издава-
чот на хартијата од вредност. Прилог-шифрарникот на 
сектори на издавачи (согласно со Одлуката за нацио-
нална класификација на институционалните сектори) е 
составен дел на ова упатство - 3. Сектор на издавач. 

- Полето 3.5 „Вид на поврзаноста со издавачот“ се 
означува со една од следниве шифри: 1 - доколку инве-
ститорот и издавачот се капитално поврзани со учество 
во капиталот од помалку од 10% или воопшто не се ка-
питално поврзани, 2 - доколку инвеститорот има учес-
тво од 10% или над 10% во капиталот на издавачот или 
3 - доколку издавачот има учество од 10% или над 10% 
во капиталот на инвеститорот.  

Делот за состојбите и за промените се пополнува во 
валутата на издавање на хартијата во вредност. 

 
Делот 4. „Состојба на почетокот на периодот“ се 

пополнува на следниов начин: 
- Во полето 4.1 „Број на х.в. на почетокот на перио-

дот“ се пишува бројот на хартиите од вредност, кои-
што инвеститорот ги имал во своето портфолио на кра-
јот на претходниот извештаен период.  

- Во полето 4.2 „Пазарна цена на една х.в. на поче-
токот на периодот“ се пишува пазарната цена по која-
што е вреднувана хартијата од вредност во портфолио-
то на инвеститорот на крајот на претходниот извешта-
ен период. За хартиите од вредност за коишто не по-
стои активен пазар и чиишто цени не котираат на соод-
ветна берза се пишува цената по којашто е вреднувана 
хартијата од вредност во портфолиото на инвеститорот 
на крајот на претходниот извештаен период. Притоа, 
цената не треба да го содржи износот на пресметаната 
камата. 

Податоците наведени во делот 4. „Состојба на поче-
токот на периодот“ треба да бидат идентични со пода-
тоците коишто биле наведени во делот 7. „Состојба на 
крајот на периодот“ од Извештајот ВХВ-2 за претход-
ниот период. 

 
Делот 5. „Трансакции со хартии од вредност“ се по-

полнува на следниов начин: 
- Во полето 5.1.1 „Број на купени х.в.“ се пишува 

бројот на хартиите од вредност коишто инвеститорот 
ги купил во текот на извештајниот период.  

- Во полето 5.1.2 „Пазарна цена на една х.в.“ се пи-
шува пазарната цена по којашто е купена хартијата од 
вредност. Доколку во текот на извештајниот период 
инвеститорот повеќепати купува иста хартија од вред-
ност, се пишува пондерираната просечна пазарна цена 
од пазарните цени на сите купувања од соодветната 
хартија од вредност. Како пондер се зема бројот на ку-
пените хартии од вредност во текот на извештајниот 
период. Притоа, пазарната цена не треба да го содржи 
износот на купената камата, ниту провизии и други 
трошоци на посредување поврзани со трансакцијата. 

- Во полето 5.2.1 „Број на продадени и достасани 
х.в.“ се пишува бројот на хартиите од вредност коишто 
инвеститорот ги продал во текот на извештајниот пери-
од, односно бројот на хартиите од вредност коишто до-
стасале во текот на извештајниот период.  

- Во полето 5.2.2 „Пазарна цена на една х.в.“ се пи-
шува пазарната цена по којашто е продадена, односно 
достасала хартијата од вредност во текот на извештај-
ниот период. Доколку во текот на извештајниот период 
инвеститорот повеќепати продава иста хартија од вред-
ност, се пишува пондерираната просечна пазарна цена 
од пазарните цени на сите продавања од соодветната 
хартија од вредност. Како пондер се зема бројот на 
продадените хартии од вредност во текот на извештај-
ниот период. Притоа, пазарната цена не треба да го со-
држи износот на продадената камата, ниту провизии и 
други трошоци на посредување поврзани со трансакци-
јата. 

Операциите со хартии од вредност коишто се даде-
ни како обезбедување, како на пример, врз основа на 
склучени репо-договори, не треба да се внесуваат во 
делот 5 - „Трансакции со хартии од вредност“, бидејќи 
за овие хартии од вредност не настанува промена во 
портфолиото. Тие и натаму се во портфолиото на инве-
ститорот кој ги користи како обезбедување и согласно 
со тоа, треба да се прикажат во крајната состојба на 
хартиите од вредност. Соодветно, хартиите од вред-
ност коишто се стекнати како обезбедување, како на 
пример, врз основа на обратни репо-договори, не треба 
да се внесуваат во делот 5 - „Трансакции со хартии од 
вредност“, бидејќи за овие хартии од вредност не на-
станува промена во портфолиото на инвеститорот. 
Овие хартии од вредност не треба да се прикажат во 
крајната состојба на хартиите од вредност. 

Исто така, хартиите од вредност коишто се дадени 
на заем врз основа на договор за позајмување хартии 
од вредност, не треба да се внесуваат во делот 5 - 
„Трансакции со хартии од вредност“, бидејќи за овие 
хартии од вредност не настанува промена во портфоли-
ото. Тие и натаму се во портфолиото на инвеститорот и 
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согласно со тоа, треба да се прикажат во крајната со-
стојба на хартиите од вредност. Соодветно, хартиите 
од вредност коишто се земени на заем врз основа на 
договор за позајмување хартии од вредност, не треба 
да се внесуваат во делот 5 - „Трансакции со хартии од 
вредност“, бидејќи за овие хартии од вредност не на-
станува промена во портфолиото на инвеститорот. 
Овие хартии од вредност не треба да се прикажат во 
крајната состојба на хартиите од вредност. 

 
Делот 6. „Останати движења“ се пополнува на 

следниов начин: 
- Во полето 6.1 „Ценовни промени“ се пишува 

вредноста на сите промени настанати врз основа на 
разлики во цените во текот на извештајниот период, 
коишто влијаат врз вредноста на состојбата на вложу-
вањата на крајот на извештајниот период.  Позитивни-
те ценовни промени се внесуваат со позитивен предз-
нак, додека негативните со негативен предзнак.  

- Во полето 6.2 „Останати промени во бројот на 
х.в.“ се пишува бројот на хартиите од вредност којшто 
влијае врз состојбата на бројот на хартиите од вредност 
на крајот на извештајниот период, а којшто може да 
произлезе од рекласификација помеѓу институционал-
ни сектори, отписи и друго, во текот на извештајниот 
период. Наведените останати промени коишто предиз-
викуваат зголемување на бројот на хартиите од вред-
ност на крајот на извештајниот период се внесуваат со 
позитивен предзнак, додека промените коишто предиз-
викуваат намалување на бројот на хартиите од вред-
ност на крајот на извештајниот период се внесуваат со 
негативен предзнак.  

- Во полето 6.3 „Останати промени во износот“ се 
пишува вредноста на сите останати промени во изно-
сот, настанати во текот на извештајниот период, кои-
што предизвикуваат промена на состојбата на вложува-
њата на крајот на извештајниот период. Овие промени 
може да произлезат од рекласификација помеѓу инсти-
туционални сектори, отписи и друго, во текот на изве-
штајниот период. Останатите промени коишто предиз-
викуваат зголемување на крајната состојба на вложува-
њата се внесуваат со позитивен предзнак, додека про-
мените коишто предизвикуваат намалување на крајна-
та состојба на вложувањата се внесуваат со негативен 
предзнак.  

 
Делот 7. „Состојба на крајот на периодот“ се попол-

нува на следниов начин: 
- Во полето 7.1 „Број на х.в. на крајот на периодот“ 

се пишува бројот на хартиите од вредност коишто ин-
веститорот ги има во своето портфолио на крајот на из-
вештајниот период.  

- Во полето 7.2 „Пазарна цена на една х.в. на крајот 
на периодот“ се пишува пазарната цена по којашто е 
вреднувана хартијата од вредност во портфолиото на 
инвеститорот на крајот на извештајниот период. За 
хартиите од вредност за коишто не постои активен па-
зар и чиишто цени не котираат на соодветна берза се 
пишува цената по којашто е вреднувана хартијата од 
вредност во портфолиото на инвеститорот на крајот на 
извештајниот период. Притоа, цената не треба да го со-
држи износот на пресметаната камата. 

За проверка на точноста на крајната состојба на 
вложувањата во хартии од вредност се користи следна-
ва формула: 

- Крајна состојба = почетна состојба + купување 
х.в. (во извештајниот период) - продавање и достасува-
ње на х.в. (во извештајниот период) + /- ценовни про-
мени (во извештајниот период) +/- останати промени 
во износ (во извештајниот период). 

Делот 8. „Камата“ се пополнува на следниов начин: 
- Во полето 8.1 „Состојба на почетокот на перио-

дот“ се пишува износот на каматата којшто е пресме-
тан на крајот на претходниот извештаен период. 

- Во полето 8.2 „Купена камата“ се пишува износот 
на каматата којшто инвеститорот ја купил заедно со ку-
пувањето на хартијата од вредност во текот на изве-
штајниот период. 

- Во полето 8.3 „Продадена и наплатена камата“ се 
пишува износот на каматата којшто инвеститорот ја 
продал заедно со продавањето на хартијата од вред-
ност, односно износот на камата којшто инвеститорот 
ја наплатил во текот на извештајниот период. 

- Во полето 8.4 „Пресметана камата“ се пишува из-
носот на камата којшто му припаѓа на инвеститорот и 
којшто е акумулиран, односно пресметан за извештај-
ниот период, без оглед кога достасува за наплата. 

- Во полето 8.5 „Останати промени“ се пишува из-
носот на каматата којшто произлегува од останатите 
промени на хартиите од вредност, односно којшто про-
излегува од рекласификација, отписи и друго во текот 
на извештајниот период. 

- Во полето 8.6 „Состојба на крајот на периодот“ се 
пишува износот на каматата којшто е пресметан на 
крајот на извештајниот период. 

За проверка на точноста на крајната состојба на ка-
матата се користи следнава формула:  

- Крајна состојба = состојба на каматата на почето-
кот на периодот + купена камата (во извештајниот пер-
иод) - продадена/наплатена камата (во извештајниот 
период) + пресметана камата (во извештајниот период) 
+/- останати промени (во извештајниот период). 

 
Делот 9. „Трошоци“ се пополнува на следниов на-

чин: 
- Во полето 9.1 „Трошоци на посредување“ се пи-

шува износот на провизиите и другите трошоци на по-
средување поврзани со сите трансакции на купување, 
продавање и чување на соодветната хартија од вред-
ност, коишто настанале во текот на извештајниот пери-
од. Притоа, се внесуваат трошоците на посредување 
настанати само кон нерезидентен  финансиски посред-
ник, односно трошоците за чување на хартијата од 
вредност настанати само кон нерезидентна депозитар-
на банка. 

 
11. Подетаљни објаснувања за начинот на: доставу-

вање на податоците, електронското потпишување, ко-
дирањето на податоците, електронскиот формат, како и 
вградените логички и математички контроли се содр-
жани во Техничкото упатство за апликацијата е-ВХВ и 
Методологијата за известување со обрасците ВХВ. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
12. Со отпочнувањето со примена на ова упатство, 

престанува да важи Упатството за спроведување на 
Одлуката за известување за работи со хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
79/02 и 24/03). 

13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2015 година.  

 
У бр.23182  

14 јули 2014 година Гувернер, 
Скопје Димитар Богов, с.р. 
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 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 
3179. 

Врз основа на член 16-а  став 2  алинеја 18 од Зако-
нот за инспекциски надзор („Сл.весник на РМ“ бр. 
50/10, 162/10, 157/11, 147/13 и 41/14), Инспекцискиот 
совет донесе 

 
ЕТИЧКИ КОДЕКС  
НА ИНСПЕКТОРИТЕ 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

1) Со овој кодекс сe определуваат основните 
принципи на однесување и работење на инспекторите, 
со цел да се обезбеди почитување на законитоста, про-
фесионалниот интегритет и ефикасноста при вршењето 
на должностите, во рамките на Уставот и законите и 
меѓународните договори ратификувани од страна на 
Република Македонија.  

2) Инспекторите се должни да се придржуваат кон 
одредбите на овој кодекс. 

 
II. Основни принципи 

 
Член 2 

1) Основни принци во работењето на инспекторите 
согласно овој кодекс се: 

- стручност, совесност, чесност и одговорност во 
вршењето на работните задачи и обврски во согласност 
со Уставот, законите, подзаконските акти, ратификува-
ните меѓународни договори, без дискриминација или 
повластување и без никаков личен интерес, 

- посветеност во работењето, 
- чување на својот углед и достоинство и угледот на 

инспекциската служба, со избегнување на ситуации и 
однесувања што можат да наштетат на интересот или 
угледот на инспекциската служба, 

- избегнување на користење на статусот или влија-
ние за задоволување на сопствени материјални и лични 
интереси или интереси на членовите на нивните семеј-
ства, 

- избегнување секаков вид на етички некоректно 
однесување, 

- почитување на туѓите права и достоинство. 
  

Лична одговорност 
 

Член 3 
1) Инспекторите се должни да ги почитуваат и да се 

придржуваат кон одредбите од овој кодекс и да се за-
познаат со последиците од непочитувањето и неприд-
ржувањето кон истиот. 

 
Члeн 4 

1) Инспекторите се должни да ги следат, проучува-
ат и соодветно да ги применуваат законите и другите 
акти што се поврзани со извршувањето на  службените  
должности. 

2) Инспекторите се должни работните обврски да 
ги извршуваат со внимание, трудољубивост, професио-
налност и интегритет. 

 
Члeн 5 

1) Инспекторите не смеат да ги злоупотребуваат ов-
ластувањата и статусот на инспектор. 

2) Инспекторите се должни да се однесуваат на на-
чин кој ќе ја одржува, подобрува и зајакнува репутаци-
јата и професионалната работа на инспекторите. 

Почитување на правото 
 

Члeн 6 
1) Инспекторите при вршењето на службените 

должности се должни да ги почитуваат Уставот, зако-
ните, подзаконските акти, актите на инспекциската 
служба, како и ратификуваните меѓународни договори. 

 
Члeн 7 

1) Инспекторите се должни да го информираат 
непосредниот раководител, доколку против нив е пове-
дена постапка за утврдување кривична одговорност.  

 
Член 8 

1) Во случај кога од инспекторите се бара да деј-
ствуваат на неетички начин  или на друг начин кој 
претставува кршење на овој кодекс, тие за тоа писмено 
ќе го информираат непосредниот раководител.  

2) Доколку барањето за недозволеното однесување 
потекнува од непосредниот раководител, во тој случај 
информацијата од став 1 на овој член ќе се достави до 
непосредниот раководител на издавачот на наредбата, 
односно налогот.  

3) Раководителот е должен да да ги испита наводи-
те во информацијата од став 1 на овој член, а во случај 
кога ќе се потврди постоењето на истите, ќе иницира 
преземање на соодветни мерки.  

 
Непристрасност 

 
Член 9 

1) При извршување на службените должности 
инспекторите нема да бидат пристрасни, односно ќе 
обезбедат еднаков третман на сите субјекти.  

 
Члeн 10 

1) При донесување на конкретна одлука и при ре-
шавање за правата, обврските и интересите на граѓани-
те и правните лица, инспекторите нема да се раководат 
од погрешна, неоправдана или неразумна оцена на фак-
тичката состојба заради предрасуди, остварување на 
амбиции за напредувањето во кариерата, судир на ин-
тереси, заплашеност или закани од претпоставените 
или од лицата кои се засегнати со определена одлука 
или решение. 

 
Односи со странки 

 
Член 11 

1) Инспекторите во односите со субјектите се  
должни да се однесуваат коректно, професионално и со 
должно внимание кон нивните права. 

2) При подготовката на пишани материјали, одлуки 
или решенија како и во друга комуникација со јав-
носта, инспекторите се должни да користат јасен и раз-
бирлив јазик. 

 
Член 12 

1) При службени контакти со јавноста, инспектори-
те се должни се легитимираат. 

 
Член 13 

1) Во односите со субјектите инспекторите ќе вни-
маваат на својата безбедност, безбедноста на своите 
колеги, како и на безбедноста на учесниците во 
инспекцискиот надзор. Ако настане ситуација на нару-
шување на личната безбедност, безбедноста на колеги-
те или безбедноста на учесниците во инспекцискиот 
надзор, инспекторите ќе побараат подршка од стручно 
оспособен персонал. За сите овие случаи ќе го инфор-
мираат непоредниот раководител, односно во негово 
отсуство повисокиот раководен работник.  
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Подароци, награди и и друг вид на корист 
 

Член 14 
1) Инспекторите при извршувањето на службените 

должности не смеат да примаат и изнудуваат пода-
роци, награди и друг вид на корист што може да влијае 
врз донесувањето на одлуките.  

2) Обидите на субјектите на инспекциски надзор да 
понудат било каква корист во замена за услуга или 
повластен  третман, инспекторите веднаш ќе ги прија-
ват во писмена форма до непосредниот раководител, 
односно во негово отсуство на повисокиот раководен 
работник. 

 
Член 15 

1) Инспекторите се должни подарок оставен во ра-
ботните простории без нивно знаење и волја, без одла-
гање писмено да го предадат на инспекциската служба 
преку непосредниот раководител, односно во негово 
отсуство преку повисокиот раководен работник. 

 
Члeн 16 

1) Инспекторите кои се вклучени во постапка за 
јавна набавка нема да прифаќаат подароци или друга 
корист од постојните или идни учесници во постапката 
за јавна набавка за да не се изложат на претпоставки за 
нечесно работење при вршење на набавките. 

 
Избегнување на судир на интереси 

 
Члeн  17 

1) Инспекторите при извршувањето на службените 
обврски се должни да ги почитуваат одредбите од За-
конот за спречување на судир на интереси и да поста-
пуваат согласно истиот. 

2) Кога инспекторите ќе дознаат за околности што 
укажуваат на постоење на судир на интереси, должни 
се веднаш да побараат да бидат иземени и да запрат со 
своето постапување.  

 
Член 18 

1) Инспекторите нема да користат службени инфор-
мацији за да  остварат свои приватни интереси или ин-
тереси на други лица. 

 
Политички активности 

 
Член 19 

1) Инспекторите ги извршуваат своите работни за-
дачи, обврски и овластувања на политички неутрален 
начин.   

 
Член 20 

1) Инспекторите нема јавно да го застапуваат или 
изразуваат своето политичко убедување во вршењето 
на работата  и овластувањата. 

2) При вршењето на своите овластувања инспекто-
рите нема да вршат политички активности бидејќи со 
тоа ја поткопуваат довербата на граѓаните и правните 
лица во нивната способност да ги извршуваат службе-
ните должности на политички непристрасен начин. 

 
Член 21 

1) Во односите со јавноста, како и во односите со 
своите колеги, инспекторите нема да ја споменуваат, 
истакнуваат или посредно да ја ставаат до знаење сво-
јата припадност кон одредена политичка партија. 

 
Член 22 

1) Инспекторите не смеат да ги врбуваат физичките 
и правните лица, како ни своите колеги, да пристапат 
кон одредена политичка партија, ниту ќе ги потикнува-

ат да го сторат тоа ветувајќи им било какви бенефиции 
при спроведување на инспекцискиот надзор, односно 
напредок во службата. 

 
Однесување со работи поврзани со пари 

 
Член 23 

1) При работа со службени пари, инспекторите ќе 
ги применуваат следните принципи: 

- службените пари ќе се трошат мудро и наменски, 
- трансакциите каде што се вклучени службени па-

ри мораат да бидат законски, 
- само овластени лица можат да донесуваат одлуки 

за финансиски обврски. 
 

Доверливост и употреба на службени информации 
 

Член 24 
1) Без претходно овластување од страна на непосре-

дниот раководител, а во негово отсуство на повисокиот 
раководен работник, инспекторите нема на неовласте-
ни лица да пренесуваат службени информации кои ги 
добиле за време на вршење на своите овластувања. Ова 
правило се однесува на сите документи и информации 
вклучувајќи ги и тие евидентирани по електронски пат.  

2) Инспекторите при вршењето на своите службени 
должности се должни да ја почитуваат туѓата приват-
ност. 

 
Член 25 

1) Инспекторите нема да ги злоупотребат службе-
ните информации за лични цели, за искористување на 
лица врз основа на информациите добиени преку до-
верливи досиеа и нема да ги отстрануваат, менуваат 
или уништуваат истите. 

 
Употреба на средствата за работа и средствата за 

легимитирање 
 

Член 26 
1) Инспекторите максимално економично и ефикас-

но ќе управуваат и ќе ги користат средствата за работа, 
опремата и другите предмети кои им се доверени за из-
вршување на нивните овластувања и ќе бидат активни 
во спречувањето на нивно незаконско користење. Пок-
рај претходното, инспекторите ќе се грижат за безбед-
носта, за да спречат да дојде до оштетување на довере-
ните средства. 

 
Член 27 

1) Инспекторите нема да ги користат средствата за 
службена идентификација (службена легитимација, 
магнетна картичка, факсимил, лозинка и друго) надвор 
од овластувањата за кои истите ги поседуваат. 

2)  Средствата за службена идентификација инспек-
торите ќе ги чуваат со особено внимание, секое оште-
тување навремено ќе го отстранат, а по завршување на 
работниот однос ќе ги предадат на инспекциската 
служба. 

 
Работна средина 

 
Член 28 

1) Инспекторите имаат право на здрава и безбедна 
работна средина без дискриминација и малтретирање 
од било каков вид. 

 
Член 29 

1) Инспекторите не смеат да внесуваат, употребува-
ат или да се под дејство на алкохол и психотропни суп-
станции за време на извршување на службените долж-
ности.  
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2) Инспекторите не смеат да пушат на места каде 

што тоа е забрането, како ни при извршувањето на об-

врските на јавни места. 

 

Член 30 

1) Облеката и изгледот на инспекторите ќе биде со-

одветна на работните обврски, уредна, чиста и средена, 

при што ќе се почитуваат важечките прописи.  

 

Однесување во приватниот живот 

 

Член 31 

1) Инспекторите во приватниот живот ќе избегну-

ваат било какво однесување кое би можело да ја нама-

ли довербата на јавноста во инспекциската служба. 

 

Член 32 

1) Инспекторите ќе избегнуваат активности кои се 

во конфликт со законските и етичките норми, а кои би 

можеле да бидат причина за нивна уцена при вршењето 

на службените задачи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одговорност за непочитување на одредбите  
на кодексот 

 
 

Член 33 
1) За постапување спротивно на одредбите утврдени 

со овој кодекс, инспекторот одговара дисциплински. 
 

III. Завршни и  преодни одредби 
 

Член 34 
1) Раководителите на инспекциските служби се 

должни да вршат надзор над правилната примена на 
одредбите на  овој кодекс. 

2) Раководителите на инспекциските служби се 
должни со овој кодекс да ги запознаат инспекторите во 
инспекциските служби со кои раководат. 

 
Член 35 

1) Овој Кодекс влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“ 

      
Бр. 03-166/1                       Претседател        

7 јули 2014 година                   на Инспекциски совет, 
            Скопје                             Ванчо Каргов, с.р. 
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