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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1186.
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членот 2 точка 7 од Одлуката за ос-
новање на постојани работни тела на Собранието на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 85/14, 114/14 и 142/14), а во врска со 
членот 20 став 1 од Деловникот на Собранието на Ре-
публика Македонија, Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 31 мај 2017 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗ-
БОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата се избираат

a) за претседател
Илија Димовски и
б) за заменик на претседателот
Зоран Илиоски.  
  
II. a) За членови:
1. Антонијо Милошоски, 
2. Крсто Мукоски,
3. Даниела Рангелова,
4. Димитар Стевананџија,
5. Љупчо Димовски,
6. Горан Мисовски,
7. Дамјан Манчевски,
8. Петре Шилегов,
9. Мухамед Зеќири,
10.Ивана Туфегџиќ,
11. Артан Груби и
12. Зеќирија Ибрахими. 
б)  за заменици членови:
1. Лилјана Кузмановска,
2. Драган Данев,
3. Трајчо Димков,
4. Васил Пишев,
5. Благица Ласовска,
6. Стефан Богоев,
7. Јулиана Николова,

8. Васко Ковачевски,
9. Сашко Поцков,
10.Тања Ковачев, 
11.Ејуп Аљими  и
12. Фадил Зендели.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1392/1 Претседател на Собранието
31 мај 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1187.
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членот 118 ставови 1 и 4 од Делов-
никот на Собранието на Република Македонија, Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 31 мај 2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА  ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Собранието на Република Македонија (во ната-

мошниот текст: Собранието) се основаат постојани ра-
ботни тела за разгледување на предлози на закони и 
други општи акти што ги донесува Собранието, за сле-
дење на извршувањето на актите на Собранието како и 
за проучување и претресување на други прашања од не-
гова надлежност.Работните тела можат да воспоставу-
ваат меѓународна соработка во областите за кои се ос-
новани.

Претседателите,замениците на претседателите, чле-
новите на работните тела и нивните заменици се изби-
раат од редот на пратениците во Собранието.

Во работата на работните тела учествуваат  претсе-
дателот и членовите на работното тело, а во случај на 
нивна спреченост за присуство на седницата на комиси-
јата, определуваат нивен заменик од редот на заменици-
те на членовите на комисијата.

Член 2
Како постојани работни тела на Собранието се осно-

ваат:
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1. Комисија за уставни прашања;
2. Законодавно-правна комисија;
3. Комисија за одбрана и безбедност;
4. Комисија за политички систем и односи меѓу за-

едниците;
5. Комисија за надворешна политика;
6. Комисија за европски прашања;
7. Комисија за прашања на изборите и именува-

њата; 
8.Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-

дите и правата на граѓанинот;
9.Комисија за надзор над работата на Управата за 

безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за ра-
зузнавање;

10.Комисија за надзор над спроведувањето на посеб-
ната истражна мерка следење на комуникациите од 
страна на Министерството за внатрешни работи, Упра-
вата за финансиска полиција, Царинската управа и Ми-
нистерството за одбрана;

11. Комисија за финансирање и буџет;
12. Комисија за економски прашања;
13. Комисија за земјоделство, шумарство и водосто-

панство;
14. Комисија за транспорт, врски и екологија;
15. Комисија за образование, наука и спорт;
16. Комисија за култура;
17. Комисија за здравство;
18. Комисија за труд и социјална политика;   
19. Комисија за локална самоуправа;
20. Комисија за еднакви можности на жените и ма-

жите и
21. Комисија за деловнички и мандатно-имунитет-

ни прашања.
         
1. Комисија за уставни прашања
Комисијата има претседател, шеснаесет члена и нив-

ни заменици.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за:
- спроведување на Уставот;
- предлози за изменување и дополнување на Уста-

вот;
- начелни прашања од уставен карактер во врска со 

донесувањето и извршувањето на законите и другите 
прописи и акти,

- воспоставување меѓународна соработка за праша-
ња кои се од уставен карактер и

- други прашања од уставен карактер.

2. Законодавно-правна комисија
Комисијата има претседател, четиринаесет члена и 

нивни заменици.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за:
- усогласеност на законите и други акти со уставот 

и со правниот систем, како и нивната правно-техничка 
обработка;

-  барања за давање автентично толкување и изгот-
вување предлози на автентично толкување на законите;

- утврдување на пречистен текст на законите и дру-
гите акти ако со закон, односно со друг акт биде овлас-
тена;

- давање исправки на грешки во објавениот текст на 
закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на 
усвоениот закон или друг акт на Собранието  и исправ-
ки на грешки на пречистен текст на законите и на дру-
ги акти;

- воспоставување меѓународна соработка за праша-
ња кои се однесуваат на законодавната дејност и прав-
ните системи и

- други прашања што се однесуваат на законодавна-
та дејност и изградувањето на правниот систем во Ре-
публиката.

3. Комисија за одбрана и безбедност
Комисијата има претседател, дванаесет члена и нив-

ни заменици.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за:
- заштита на поредокот утврден со Уставот;
- остварување на надзорот во доменот на одбраната 

и безбедноста;
- одбрана на Републиката и цивилната заштита;
- соработка со колективни системи на безбедност и 

одбрана во кои Републиката пристапила;
- интеграцијата на Републиката во евроатлантските 

организации и односите на Републиката со тие органи-
зации;

- заштита на животот, личната сигурност и имотот 
на граѓаните загарантирани со Уставот;

- производство, промет, набавување, поседување и 
носење на оружје, делови за оружје и муниција;

-  обезбедување на личности и објекти;
-  државјанство;
-  одржување на јавниот ред и мир;
-  јавните собири и јавните приредби;
- безбедноста  на  патниот, воздушниот,  железнич-

киот  и  езерскиот сообраќај;
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- заштита од природни непогоди и епидемии;
- пријавување и одјавување на живеалиштето и 

престојувалиштето;
- премин на државните граници и движење и прес-

тој во граничниот појас;
- движење и престој на странците;
- утврдување и решавање на граничните инциденти 

и други повреди на државните граници;
- воспоставување меѓународна соработка за праша-

ња кои се однесуваат на одбраната и безбедноста и
- други прашања што се однесуваат на одбраната и 

безбедноста.

4. Комисија за политички систем и односи меѓу за-
едниците

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и 
нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат за:

- функционирање на политичкиот систем;
- менување на границите на Републиката;
- државните симболи и нивната употреба;
- судството, адвокатурата и јавното обвинителство;
- амнестија и помилување;
- слобода на движењето и слобода на изборот на жи-

веалиштето;
- матична евиденција и заштита на личните пода-

тоци;
- лични имиња, лични карти и патни исправи;
- попис на населението;
- системот на јавното информирање;
- право на здружување на граѓаните и политичко ор-

ганизирање;
- избирачко право и начин на избор на пратеници, 

претседателот на Република Македонија, членовите на 
советите и градоначалниците;

- референдум;
- народниот правобранител;
- Македонската православна црква како и Исламска-

та верска заедница во Македонија, Католичката црква, 
Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница 
и други верски заедници и религиозни групи;

- одликувања, признанија и награди;
- празниците на Република Македонија;
- организација на државната управа;
- право на употреба на јазиците и писмата на заедни-

ците;
- гарантирање на заштитата на етничкиот, култур-

ниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците;

- воспоставување меѓународна соработка за праша-
ња кои се однесуваат на политичките системи и односи-
те  меѓу заедниците и

- други прашања што се однесуваат на политичкиот 
систем и односите меѓу заедниците.

5. Комисија за надворешна политика
Комисијата има претседател, дванаесет члена и нив-

ни заменици.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за:
- надворешната политика на Република Македонија  

и нејзините односи со другите држави и  меѓународни 
организации;

- политиката со која се обезбедува грижата на Ре-
публиката за положбата и правата на припадниците на 
македонскиот народ во соседните земји и за иселеници-
те од Македонија, како и за културните, економските и 
социјалните права на граѓаните  од Републиката во 
странство;

- стапување или истапување од сојуз или заедници 
со други држави;

- стапување во членство или истапување од член-
ство на меѓународни организации;

- потреба од започнување преговори за склучување 
билатерални и мултилатерални меѓународни договори 
на Република Македонија, односно за платформите на 
овие преговори;

- ратификација на меѓународни договори;
- меѓународна регулатива од областа на човековите 

и граѓанските права, слободи и документи на меѓуна-
родни организации и асоцијации;

- воспоставување на парламентарна соработка на Ре-
публиката со други држави и меѓународни организа-
ции;

- воспоставување соработка со комисиите за надво-
решна политика на парламентите на другите држави;

- иницијативи и предлози за дефинирање на страте-
гијата на надворешната политика на Република Македо-
нија и 

- други прашања што се однесуваат на надворешна-
та политика на Република Македонија.

6. Комисија за европски прашања
Комисијата има претседател, четиринаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за: 
- следење на спроведувањето на Националната стра-

тегија за интеграција на  Република Македонија во  Ев-
ропската унија и редовно го известува Собранието за 
нејзиното спроведување;
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- следење на исполнување на обврските кои произ-
легуваат од договорите меѓу  Република Македонија и 
Европската унија и остварување на програмите и други-
те акти на институциите на Европската унија, вклучу-
вајќи ги и програмите за финансиска помош;

- следење и поттикнување на процесот на усогласу-
вање на законодавството на  Република Македонија со 
законодавството на Европската унија,  како и предлага  
мерки за унапредување на постапките за усогласување, 
дава мислења и предлози за активностите на другите ра-
ботни тела на Собранието и го насочува  нивното вни-
мание на прашања сврзани со приемот на Република 
Македонија во членство  во Европската унија;

- следење на активностите на Владата и органите на 
државната управа во врска со приемот на  Република 
Македонија во членство во Европската унија и во врска 
со нив дава мислења и препораки;

- анализирање на последиците од пристапување на 
Република Македонија во членство во Европската уни-
ја и подготвува извештаи во врска со истите;

-  редовно информирање на Собранието за сите пра-
шања сврзани со европската интеграција, вклучително 
и преку собирање информации, литература и други до-
кументи поврзани со Европската унија;

- предлагање и остварување на активности насоче-
ни кон информирање на јавноста за  процесите на ев-
ропската интеграција;

- соработката со соодветните комисии на другите 
земји и 

- разгледува други прашања во врска со европската 
интеграција и приемот на Република Македонија  во 
членство во Европската унија.

7. Комисија за прашања на изборите и именувањата
Комисијата има претседател, дванаесет члена и нив-

ни заменици.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за:
-  поднесување предлози за избор и именување, од-

носно разрешување на функционери кои ги избира, од-
носно именува Собранието, ако со закон, Деловникот 
или друг акт на Собранието е определено ваков пред-
лог  да поднесува Комисијата;

- поднесување предлози за избори и именување, од-
носно разрешување на функционери кои ги избира, од-
носно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Де-
ловникот или друг акт на Собранието не е определено 
ваков предлог да поднесува друг орган;

- предлагање состав на постојаните и повремени ра-
ботни тела на Собранието;

- предлагање состав на постојаните делегации на 
Собранието во меѓународните парламентарни собрани-
ја и на пратеничките групи на Собранието за соработка 
со други парламенти;

-  предлагање  членови  на  управни органи и други 
тела во јавните претпријатија, организациите и институ-
циите кои ги избира, односно именува Собранието ако 
со Уставот, закон или друг акт не е определено ваков 
предлог да поднесува друг орган;

- предлагање состав на одбори и други тела на Соб-
ранието за организирање и спроведување прослави на 
одделни историски настани од значење за Републиката 
и на други настани чие одбележување е потребно, како 
и за доделување на републички награди;

- разгледување предлози на прописи за платите и за 
други примања на пратениците и функционерите кои 
ги избира или именува Собранието, како и на пратени-
ците и функционерите на кои им престанала функција-
та и во рамките на законските овластувања донесува 
поблиски прописи за нивно извршување;

- донесување акти за кои е овластена од Собрани-
ето;

- донесување поединечни решенија за платите и за 
други примања на пратениците и функционерите кои  
ги избира или именува Собранието;

-  донесување акт за одбивање 5% од платата за се-
кој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати от-
суствувал од седница на Собранието, односно од седни-
ца на работното тело, а за тоа не го известил претседа-
телот на Собранието, односно на работното тело;

-  ја определува висината на надоместокот на трошо-
ците за учество во работата на работните тела од редот 
на научните и стручните институции и асоцијации;

-  определување во согласност со прописите, висина-
та на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на на-
доместокот за годишен одмор, на селидбените и други 
трошоци;

- давање исправки на акти што ги донесува и објаву-
ва Комисијата во „Службен весник на Република Маке-
донија“;

- воспоставување меѓународна соработка за праша-
ња кои се однесуваат на изборите и именувањата и

- други прашања што се однесуваат на изборите и 
именувањата.

8. Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-
дите и правата на граѓанинот

Комисијата има претседател, осум члена и нивни за-
меници.
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Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат за:

- начелни прашања, предлози и мислења во врска со 
остварувањето на одредбите на Уставот, закони и дру-
ги прописи и акти од значење за остварување и зашти-
тата на слободите и правата на граѓанинот;

-  укажување на потребата од донесување на закони 
и други прописи и акти заради поцелосна заштита на 
слободите и правата на граѓанинот;

- следење, разгледување  и анализирање на оствару-
вањето на ратифицираните меѓународни акти кои ја ре-
гулираат заштитата на слободите и правата на граѓани-
нот;

- разгледување на дописите на граѓаните и зазема-
ње  ставови по истите;

- соработува со научни и стручни организации од 
областа на заштитата на слободите и правата на граѓа-
нинот;

- соработување со соодветни странски и меѓународ-
ни тела од областа на заштитата на слободите и права-
та на граѓанинот и

- други прашања што се однесуваат на заштитата на 
слободите и правата на граѓанинот.

Комисијата не може да врши истражни или други 
судски функции.

Наодите на Комисијата се основа за поведување по-
стапка за утврдување на одговорност на носителите на 
јавните функции.

9. Комисија за надзор над работата на Управата за 
безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за ра-
зузнавање

Комисијата има претседател, осум члена и нивни за-
меници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат за:

- почитување на правата и слободите, утврдени со 
Уставот и закони од страна на Управата за безбедност 
и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на 
граѓаните, претпријатијата и други правни лица;

- законитоста во спроведување на овластувањата на 
Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенци-
јата за разузнавање од аспект на пречекорување на ов-
ластувањата, преземање неовластени постапки, злоу-
потреба и други негативности во работењето, спротив-
но на нивните права утврдени со закон;

- методите и средствата што ги користат Управата 
за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за ра-
зузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на 
правата на граѓанинот и други субјекти;

- материјалната, кадровската и техничката опреме-
ност на Управата за безбедност и контраразузнавање и 
Агенцијата за разузнавање;

- воспоставување меѓународна соработка за праша-
ња кои се однесуваат на ваквиот надзор и

- други прашања  што  се однесуваат на Управата за 
безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за ра-
зузнавање.

10. Комисија за надзор над спроведувањето на по-
себната истражна мерка следење на комуникациите од 
страна на Министерството за внатрешни работи, Упра-
вата за финансиска полиција, Царинската управа и Ми-
нистерството за одбрана

Комисијата има претседател, четири члена и нивни  
заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат за:

- вршење на надзорот над спроведувањето на посеб-
ната истражна мерка следење на комуникациите од 
страна на Министерството за внатрешни работи, Упра-
вата за финансиска полиција, Царинската управа и Ми-
нистерството за одбрана;

- законитоста во спроведување на посебната истраж-
на мерка следење на комуникациите од страна на Ми-
нистерството за внатрешни работи, Управата за финан-
сиска полиција, Царинската управа и Министерството 
за одбрана  од аспект на нивна усогласеност со Законот 
за следење на комуникациите;

- воспоставување меѓународна соработка за праша-
ња кои се однесуваат на ваквиот надзор и

- други  прашања  што  се однесуваат на Министер-
ството за внатрешни работи, Управата за финансиска 
полиција, Царинската управа и Министерството за од-
брана во врска со посебната истражна мерка следење 
на комуникациите.

Комисијата поднесува годишен извештај до Собра-
нието на Република Македонија во рок од два месеца 
по завршувањето на тековната година, за извршениот 
надзор над законитоста на спроведувањето на посебна-
та истражна мерка следење на комуникациите од стра-
на на Министерството за внатрешни работи, Управата 
за финансиска полиција, Царинската управа и Минис-
терството за одбрана.

11. Комисија за финансирање и буџет
Комисијата има претседател, четиринаесет члена и 

нивни заменици.
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Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат за:

- системот на финансирање;
- Буџетот на Републиката;
- даноците, таксите, придонесите и други јавни да-

вачки на граѓаните и правни лица;
- царинскиот систем;
- монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот 

систем;
- платниот промет и ревизијата;
- заемите и кредитите;
- јавните набавки;
- системот на осигурување;
- сопственоста и други имотно-правни односи;
- стоковните резерви;
- игрите на среќа;
- воспоставување меѓународна соработка за праша-

ња кои се однесуваат на финансиите и буџетот и
- други прашања што се однесуваат на финансира-

њето.

12. Комисија за економски прашања
Комисијата има претседател, десет члена и нивни за-

меници.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за:
- производство и трговија;
- минерални суровини и енергетика;
- туризам, угостителство и занаетчиство;
- надворешно-трговско работење;
- странски вложувања;
- сопственичка трансформација;
- мерки против монополска положба и монополско 

однесување на пазарот;
- заштита на потрошувачите;
- јавни претпријатија;
- концесии;
- статистика,
- воспоставување меѓународна соработка за праша-

ња кои се однесуваат на  економскиот систем и
- други прашања што се однесуваат на економскиот 

систем.

13. Комисија за земјоделство, шумарство и водосто-
панство

Комисијата има претседател, десет члена и нивни за-
меници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат за:

-земјоделското земјиште, пасиштата и други при-
родни богатства и природни сили;

- арондацијата, комасацијата и мелиорацијата;
- сточарството, полјоделството, овоштарството и  

лозарството;
- ловот и риболовот;
- животинскиот и растителниот свет;
- ветеринарно здравство и заштита на растенијата;
- премерот и катастарот на земјиштето;
- употребата и користењето на водите и одобрување-

то на режимот на водите;
- хидромелиоративните системи и хидрометеоро-

лошките работи;
- воспоставување меѓународна соработка за праша-

ња кои се однесуваат на земјоделството, шумарството 
и водостопанството и

- други прашања што се однесуваат на земјодел-
ството, шумарството и водостопанството.

14. Комисија за транспорт, врски и екологија
Комисијата има претседател, десет члена и  нивни 

заменици.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за:
- патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воз-

душниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и 
радиосообраќајот;

- жичарите и ски-лифтовите;
- системите на телекомуникации и радиодифузниот 

систем;
- изградбата на инвестиционите објекти во областа 

на транспортот и телекомуникациите;
- просторното и урбанистичкото планирање;
- уредувањето на градежното земјиште;
- станбеното и комуналното стопанисување;
- заштитата  и  унапредувањето  на  животната  сре-

дина, природата, воздухот, земјата и водите од загаду-
вање;

- обезбедување услови за здрава животна средина;
- спречување на штетната бучава;
- заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни 

дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните 
мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енер-
гија;

- воспоставување меѓународна соработка за праша-
ња кои се однесуваат на транспортот, врските, урбаниз-
мот и екологијата и

- други прашања што се однесуваат на транспортот, 
врските, урбанизмот и екологијата.
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15. Комисија за образование, наука и спорт
Комисијата има претседател, четиринаесет члена и 

нивни заменици.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за:
- системот и организацијата  на  предучилишното 

воспитување и образование, основното, средното и ви-
сокото образование;

- правото на настава на јазиците на заедниците во 
областа на воспитувањето и образованието;

-  системот и организацијата на научно-истражувач-
ката дејност;

- создавање, примена и вреднување на пронајдо-
ците, патентите и други инвентивни активности што 
произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид 
интелектуално творештво;

-  информатиката, научниот и технолошкиот развој 
и техничката култура;

- организација, развој и функционирање на инфор-
мациониот систем во Републиката;

-  образованието на младите, ученичкиот и студен-
тскиот стандард;

- поттикнување на интелектуалното, културното и  
научното творештво на младите;

- едукација за превентивна заштита на младите од 
болестите на зависност и од СИДА;

- развој и унапредување на физичката култура;
- развојот на врвниот спорт;
- воспоставување меѓународна соработка за праша-

ња кои се однесуваат на образованието, науката, млади-
те и спортот и

- други прашања што се однесуваат на образовани-
ето, науката, младите и спортот.

16. Комисија за култура
Комисијата има претседател, десет члена и нивни за-

меници.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за:
- организацијата,   развојот и унапредувањето на 

културата;
-заштита на природното и културното наследство 

во Република Македонија;
- збогатување на историското и уметничкото тво-

рештво;
- афирмирање и заштита на врвни културни вред-

ности;
- афирмација и заштита на авторството и авторско-

то право;

- донации и спонзорства; 
- дејности за заштита и користење на движно и нед-

вижно културно богатство;
- издавачка дејност и библиотекарство;
- споменично одбележување и заштита на спомени-

ците на културата;
- употреба и заштита на македонскиот јазик;
-информирање,  културни  и  други дејности заради 

изразување на идентитетот и особеностите на заедни-
ците;

- определување годишнини на настани и личности 
од посебно значење за државно-правниот развој на Ре-
публиката, афирмација на историското и културното 
наследство и негување на општо цивилизациските вред-
ности;

- начинот и формите на одбележување на значајни 
настани и личности;          

-активностите на посебни одбори формирани за од-
делни одбележувања;

- воспоставување меѓународна соработка за праша-
ња кои се однесуваат на културата  и

- други прашања што се однесуваат на културата и 
одбележувањето годишнини на значајни настани и лич-
ности.

17. Комисија за здравство
Комисијата има претседател, десет члена и нивни за-

меници.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за:
-  здравствената заштита на населението;
-  здравственото осигурување;
- заштитата на населението од заразни болести, од 

штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и 
бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето 
и животните производи;

-  заштитата од болестите на зависност и од СИДА;
-  хигиенскоепидемиолошката состојба;
- производството, прометот и снабдувањето со ле-

кови, помошните лековити средства и медицинските 
помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и мате-
ријали, отрови и опојни дроги;

-  санитарниот и здравствениот надзор;
- воспоставување меѓународна соработка за праша-

ња кои се однесуваат на здравството и
- други прашања што се однесуваат на здравството.

18. Комисија за труд и социјална политика
Комисијата има претседател, дванаесет члена и нив-

ни заменици.
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Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат за:

- работните односи и за заштитата на работниците 
на работа;

- правото на штрајк;
- вработување и права во случај на невработеност;
- заштита на жената на работа и заштита на мај-

чинството;
- платите и животниот стандард;
- социјалната политика и социјалната сигурност на 

граѓаните;
- системот, организацијата, развојот и унапредува-

њето на социјалната заштита и заштитата на децата;
- популационата политика, бракот и семејството;
- системот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање;
- боречко-инвалидската  заштита  и  заштитата на 

воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за 
идеите на самобитноста на македонскиот народ и него-
вата државност;

- воспоставување меѓународна соработка за прашања 
кои се однесуваат на трудот и социјалната политика и

- други прашања што се однесуваат на трудот и со-
цијалната политика.

19. Комисија за локална самоуправа
Комисијата има претседател, дванаесет члена и нив-

ни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-

ваат за: 
- локалната самоуправа; 
- територијалната организација на локалната само-

управа во Република Македонија; 
- следењето на развојот и мерките за унапредување 

на локалната самоуправа; 
-следењето на состојбата на територијалната органи-

зација и на стандардите за големината, населението и 
потребите на локалната самоуправа;     

- следењето на системот, политиката, мерките и 
инструментите за остварување порамномерен региона-
лен развој;         

- воспоставување меѓународна соработка за праша-
ња кои се однесуваат на локалната самоуправа и

- следење на остварувањето и користењето на сред-
ствата наменети за рамномерен регионален развој. 

20.  Комисија за еднакви можности на жените и ма-
жите

Комисијата има претседател, десет члена и нивни за-
меници.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
за:

- разгледување на предлозите на закони и другите 
прописи што ги донесува Собранието од областа на тру-
дот и социјалната политика, образованието и здрав-
ството, семејството и грижата за децата, како и други 
предлози на закони и други прописи од аспект на вклу-
ченоста на родовиот концепт во нив;

- разгледување на предлог Националниот план за ак-
ција за еднакви можности на жените и мажите;

- следење  на усвојувањето и примената на основни-
те и посебните мерки за воспоставување на еднакви 
можности на жените и мажите во сите области од јавни-
от и приватниот сектор  преку   доставени извештаи од 
Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу 
половите при Министерството за труд и социјална по-
литика;

- следење на системот на мерки за отстранување на 
нееднаквиот третман на жените и мажите преку доста-
вени извештаи од Одделението за унапредување на рам-
ноправноста меѓу половите при Министерството за 
труд и социјална политика;

-  иницира донесување и изменување  на закони и 
други прописи од областа на еднаквите можности на 
жените и мажите;

- поттикнување на соработката меѓу надлежните ор-
гани за прашања кои се однесуваат на еднаквите мож-
ности на жените и мажите;

- редовно информирање на Собранието за сите пра-
шања сврзани со еднаквите можности на жените и ма-
жите;

- соработката со соодветните комисии на другите 
земји  и

- разгледува други прашања што се однесуваат на 
еднаквите можности на жените и мажите.

21. Комисија за деловнички и  мандатно-имунитет-
ни прашања

Комисијата има претседател, осум члена и нивни за-
меници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат за:

- спроведување на Деловникот на Собранието и на 
деловниците на работните тела и дава мислење за разре-
шување на спорни прашања;

- иницијативи за изменување на Деловникот на Соб-
ранието и деловниците на работните тела;

- предлагање на донесување, односно изменување и 
дополнување на Деловникот на Собранието;
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- извештаите на Државната изборна комисија за пра-
теници од листата на кандидати кои станале пратеници 
за остатокот од мандатот;

- основите за престанок и одземање на мандатот на 
пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извеш-
тај;

- имунитетот на пратениците;
- воспоставување меѓународна соработка за праша-

ња кои се од деловнички карактер и кои се однесуваат 
на мандатно-имунитетните права и

- други прашања во врска со Деловникот и ман-
датно-имунитетните права.

Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за основање на постојани 
работни тела на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
85/14, 114/14 и 142/14).

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1396/1 Претседател на Собранието
31 мај 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1188.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 9.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА, СО 

СЕДИШТЕ ВО ТЕМИШВАР

Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Романија, со седиште во Темишвар.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 28/1 Заменик на претседателот
9 мај 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
1189.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 11 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 
226/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 9.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО АЈДИН

Член 1
Република Македонија го затвора Почесниот конзу-

лат во Република Турција, со седиште во Ајдин .

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 29/1 Заменик на претседателот
9 мај 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
1190.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 11 од Законот 
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за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 
226/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 9.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МАЛАТИЈА

Член 1
Република Македонија го затвора Почесниот конзу-

лат во Република Турција, со седиште во Малатија.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 30/1 Заменик на претседателот
9 мај 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
1191.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 9.5.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БОДРУМ

Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Турција, со седиште во Бодрум.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 31/1 Заменик на претседателот
9 мај 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
1192.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 52/91), и член 61 став 1 од За-
конот за надворешни работи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 
39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 9.5.2017 година, 
донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  РОМАНИЈА, СО 

СЕДИШТЕ ВО ТЕМИШВАР

1. Се именува Павел Ернест Дупта за Почесен кон-
зул на Република Македонија во Романија, со седиште 
во Темишвар.

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

Бр. 27/1 Заменик на претседателот
9 мај 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
1193.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од 
Законот за надворешни работи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 
39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 9.5.2017 година, 
донесе



 Стр. 12 - Бр. 64                                                                                            31 мај 2017

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО АЈДИН

1. Се отповикува Ибрахим Донерташ, од местото 
Почесен конзул на Република Македонија во  Републи-
ка Турција, со седиште во Ајдин.

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

Бр. 35/1 Заменик на претседателот
9 мај 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
1194.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 
226/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 9.5.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, 

СО СЕДИШТЕ ВО БОДРУМ

1. Се именува Мехмет Дурмаз за Почесен конзул на 
Република Македонија во Република Турција, со седиш-
те во Бодрум.

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

Бр. 36/1 Заменик на претседателот
9 мај 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
1195.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 
226/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 9.5.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МАЛАТИЈА

1. Се отповикува Хикмет Танриверди, од местото 
Почесен конзул на Република Македонија во Републи-
ка Турција, со седиште во Малатија.

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

Бр. 37/1 Заменик на претседателот
9 мај 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
1196.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за основа-
ње на Агенција за странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 
41/2014), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 23 мај 2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

1. Висар Фида се разрешува од должноста директор 
на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија, на негово барање.

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

Бр. 24-2353/1 Заменик на претседателот
23 мај 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
1197.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за внатреш-
ни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.42/2014, 116/2014, 33/2015, 5/2016, 127/2016, 
142/2016 и 190/2016), Владата на Република Македони-
ја на седницата одржана на 23 мај 2017 година, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 

СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Сања Димитриевска се разрешува од должноста 
државен секретар во Министерството за внатрешни ра-
боти, на нејзино барање.

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

Бр. 24-2354/1 Заменик на претседателот
23 мај 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1198.
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, 
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 12 од Одлуката за методо-
логијата за управување со ризикот на задолженост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/17), гувернерот на Народната банка на Република 
Македонија донесе

У П А Т С Т В О
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТО-
ДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА 

ЗАДОЛЖЕНОСТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишува начинот на спрове-
дувањето на Одлуката за методологијата за управување 
со ризикот на задолженост (во понатамошниот текст: 
Одлуката) во однос на формата на извештајот за стап-
ката на задолженост што се доставува до Народната 
банка на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: Народната банка) и видот на податоците коишто 
банката треба да ги објави на својата интернет-стра-
ница.

Изразите определени во Одлуката соодветно се при-
менуваат и во ова упатство.

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАПКАТА НА ЗАДОЛЖЕ-
НОСТ 

2. За пресметување на стапката на задолженост, бан-
ката е должна да го пополнува извештајот за стапката 
на задолженост (образец СЗ) и да го доставува до На-
родната банка, согласно со роковите определени во Од-
луката.

Извештајот од ставот 1 од оваа точка е составен дел 
на ова упатство. 

3. Во колоните бр. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од образецот СЗ 
се внесува состојбата на позициите од соодветните ре-
дови од образецот на крајот од секој месец од полугоди-
ето за кое се известува.

4. Во редот бр. 1 - „билансни позиции“, се искажува 
збирот на износите од редовите бр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12, коишто се пополнува-
ат со примена на следниве правила:

4.1. Во редовите бр. 1.1 - „побарувања од централни 
влади и централни банки“, 1.2 - „побарувања од локал-
ната самоуправа и регионалната власт“, 1.3 - „побарува-
ња од јавни институции“, 1.4 - „побарувања од мултила-
терални развојни банки и меѓународни организации“, 
1.5 - „побарувања од банки“, 1.6 - „побарувања од дру-
ги трговски друштва“, 1.7 - „портфолио на мали кре-
дити“, 1.8 - „побарувања покриени со станбени об-
јекти“, 1.9 - „побарувања покриени со деловни об-
јекти“, 1.10 - „удели во инвестициски фондови“ и 1.11 - 
„останати позиции“, се искажуваат износите од редот 
бр. 1 од колоната бр. 5 од соодветните извештаи за ак-
тивата пондерирана според кредитниот ризик (обрасци 
АПКР) од Упатството за спроведување на Одлуката за 
методологијата за утврдување на адекватноста на капи-
талот.

4.2. Во редот бр. 1.12 - „(-) одбитни ставки од основ-
ниот капитал“ се искажуваат билансните побарувања 
со пондер на ризичност од 0% коишто претставуваат 
одбитни ставки од редовниот основен капитал и додат-
ниот основен капитал, согласно со Одлуката за методо-
логијата за утврдување на адекватноста на капиталот. 
Износот од редот бр. 1.12 се прикажува со негативен 
предзнак.

5. Во редот бр. 2 - „финансиски деривати“ се иска-
жува збирот на износите од редовите бр. 2.1 и 2.2, ко-
ишто се пополнуваат со примена на следниве правила: 

5.1. Во редот бр. 2.1 - „изложеност врз основа на фи-
нансиски деривати со примена на методот на пазарна 
вредност“ се искажува соодветниот износ на изложе-
носта на ризикот од другата договорна страна со приме-
на на методот на пазарна вредност, кој се однесува на 
финансиските деривати, од извештајот за капиталот 
потребен за покривање на ризикот од другата договор-
на страна (образец РДДС) од Упатството за спроведува-
ње на Одлуката за методологијата за утврдување на 
адекватноста на капиталот (табела бр. 3, ред бр. 6, коло-
на бр. 7). 

5.2. Во редот бр. 2.2 - „изложеност врз основа на фи-
нансиски деривати со примена на методот на оригинал-
на изложеност“ се искажува соодветниот износ на изло-
женоста на ризикот од другата договорна страна со при-
мена на методот на оригинална изложеност, кој се одне-
сува на финансиските деривати, од извештајот за капи-
талот потребен за покривање на ризикот од другата до-
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говорна страна (образец РДДС) од Упатството за спро-
ведување на Одлуката за методологијата за утврдување 
на адекватноста на капиталот (табела бр. 2, ред бр. 3, 
колона бр. 5).

6. Во редот бр. 3 - „трансакции со хартии од вред-
ност“ се искажува изложеноста врз основа на генера-
лен договор склучен со друга договорна страна со кој 
се опфатени репо-трансакции за продажба/купување 
хартии од вредност, трансакциии за давање хартии од 
вредност на заем, трансакции за зајмување хартии од 
вредност, трансакции за кредитирање на купувањето 
хартии од вредност со плаќање одреден износ или тран-
сакции со долг рок на порамнување, утврдена согласно 
со точката 7 од Одлуката.

7. Во редот бр. 4 - „вонбилансни позиции“ се иска-
жува збирот на износите од редовите бр. 4.1, 4.2, 4.3 и 
4.4, коишто се пополнуваат со примена на следниве 
правила:

7.1. Во редот бр. 4.1 - „вонбилансни позиции со фак-
тор на конверзија од 10%“ се внесува износот од редот 
бр. 2.1 од колоната бр. 5 од соодветните извештаи за ак-
тивата пондерирана според кредитниот ризик (обрасци 
АПКР) од Упатството за спроведување на Одлуката за 
методологијата за утврдување на адекватноста на капи-
талот, помножен со фактор на конверзија од 10%.

7.2. Во редовите бр. 4.2 - „вонбилансни позиции 
со фактор на конверзија од 20%“, 4.3 - „вонбилансни 
позиции со фактор на конверзија од 50%“ и 4.4 - 
„вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 
100%“, се искажуваат износите од редовите бр. 2.2, 
2.3 и 2.4 од колоната бр. 7 од соодветните извештаи 
за активата пондерирана според кредитниот ризик 
(обрасци АПКР) од Упатството за спроведување на 
Одлуката за методологијата за утврдување на адек-
ватноста на капиталот.

8. Во редот бр. 5 - „вредност на изложеност“ се ис-
кажува збирот на износите од редовите бр. 1, 2, 3 и 4.

9. Во редот бр. 6 - „вредност на капиталот“ се иска-
жува износот на основниот капитал од редот бр. 2 од из-
вештајот за сопствените средства (образец СС) од Упат-
ството за спроведување на Одлуката за методологијата 
за утврдување на адекватноста на капиталот, од крајот 
на последниот квартал, освен ако во периодот меѓу два 
квартала не е извршена значајна промена на износот на 
основниот капитал (пр. нова емисија на капитални 
инструменти од редовниот основен капитал или додат-
ниот основен капитал, остварена загуба во тековното 
работење и слично), којашто не е опфатена во пресмет-
ката на основниот капитал од последниот квартал.

10. Во редот бр. 7 - „стапка на задолженост“ се иска-
жува стапката на задолженост на крајот на секој месец 

од полугодието, утврдена како сооднос помеѓу износот 
од соодветната колона од редот бр. 6 и износот од соод-
ветната колона од редот бр. 5.

 
11. Во редот бр. 8 - „просечна стапка на задолже-

ност “ се искажува просечната стапка на задолженост 
за полугодието за кое се известува, пресметана како 
просек на стапките на задолженост на крајот на секој 
месец од редот бр. 7.

III. ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ НА ИНТЕР-
НЕТ - СТРАНИЦАТА НА БАНКАТА

12. Банката е должна на полугодишна основа да об-
јавува на својата интернет-страница податоци за степе-
нот на задолженост. За таа цел банката ги објавува след-
ните податоци:

- износот на редовниот основен капитал и додатни-
от основен капитал, како и на основниот капитал на 
банката;

- износот на вкупната билансна и вкупната вонби-
лансна изложеност којашто се користи за пресметка на 
стапката на задолженост;

- износот на стапката на задолженост за претходно-
то полугодие и 

- износот на вкупните билансни и вкупните вонби-
лансни побарувања на банката, согласно со последните 
финансиските извештаи, со објаснување за разликите 
во однос на износот прикажан во алинеја 2 од оваа 
точка.

Податоците од ставот 1 од оваа точка за првото по-
лугодие од годината треба да бидат објавени на интер-
нет-страницата на банката најдоцна до 31 јули во теков-
ната година.

Податоците од ставот 1 од оваа точка за второто по-
лугодие од годината треба да бидат објавени на интер-
нет-страницата на банката најдоцна до 15 мај во теков-
ната година за претходната календарска година.

13. Штедилниците се должни соодветно да ги приме-
нуваат одредбите од ова упатство, имајќи ги предвид од-
редбите од Законот за банките и подзаконските акти до-
несени врз основа на овој закон со кои се регулира рабо-
тењето на штедилниците во Република Македонија. 

14. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година.

У бр. 18259/2
29 мај 2017 година Гувернер,

Скопје Димитар Богов, с.р.
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