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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5869. 
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, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1.12.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за финансии бр.09-5053/4 од 
24.11.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11951/1 Заменик на претседателот 

1 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5870. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИ-

ВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за отстапување на нафтени деривати 

од задолжителните резерви на нафта и нафтени дерива-
ти на Град Скопје, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.210/15 од 27.11.2015 година, 
во членот 1, во ставот 2, точката на крајот од реченица-
та се заменува со запирка и се додаваат зборовите „за 
потребите на ЈСП Скопје-Скопје. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 
Бр. 42-11990/2 Заменик на претседателот 

1 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5871. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 
196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.12.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И 

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
купопримачот Друштвото за производство, трговија, 
преработка и услуги Јуроп Шок Абсорберс ДООЕЛ 
Скопје, со седиште во Скопје. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-
куп претставува дел од К.П. бр. 602/22, со површина од 
17.693м2 и дел од К.П. бр. 602/5 со површина од 
29.998м2, односно со вкупна површина од 47.691м2, 
според Имотниот лист бр.1, за КО Бунарџик и Геодет-
скиот елаборат за геодетски работи за нумерички пода-
тоци бр. 11-511/2014 од 5.11.2015 година, сопственост 
на Република Македонија, кој претставува градежно 
земјиште, според Изводот од Урбанистичкиот план бр. 
21, КО Бунарџик, општина Илинден, издаден од Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони, 
бр. 08-1666/2 од 29.10.2015 година, врз основа на Урба-
нистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1 со технички бр. 
F1607 од 2008 година, одобрен со Решение бр. 16-
8774/3 од 1.09.2008 година („Градежното земјиште“). 

 
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од 50 години, сметано од денот на склучувањето на 
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

- во првите пет години, закупнината за наведеното 
градежно земјиште изнесува 0,1 Евро годишно за ме-
тар квадратен во денарска противвредност, според 
средниот курс на Народната банка на Република Маке-
донија на денот на исплата, односно 4.769,1 Евра за ед-
на година, одредено како фиксен износ.  

- По истекот на првите пет години,  закупнината за 
градежното земјиште ќе се одредува за секоја година 
посебно,  десет дена пред датумот на склучувањето на 
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште и 
ќе се пресметува како 0,1 Евро годишно за метар квад-
ратен, прилагодено за официјалната стапка на инфла-
ција во Република Македонија за претходната година, 
но не повеќе од 15% на годишно ниво, којашто е мак-
сималната стапка на зголемување. 
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Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на До-
говорот за долготраен закуп на градежно земјиште, за-
купопримачот доставува доказ за уплатен износ на 
сметката на Буџетот на Република Македонија во виси-
на од 23.845,5 Евра во денарска противвредност според 
средниот курс на Народната банка на Република Маке-
донија на датумот на уплатата, кој износ претставува 
закупнина за првите пет години, за што закуподавачот 
претходно го известува закупопримачот. 

По истекот на првите пет години, сметано од дату-
мот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп 
на градежно земјиште закупнината за долготраен закуп 
на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука, се 
плаќа за секоја година однапред најдоцна на истиот да-
тум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на 
градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Ре-
публика Македонија, за што закуподавачот претходно 
го известува закупопримачот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 42-11955/1 Заменик на претседателот 

1 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5872. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 
196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09 
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15 и 
192/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.12.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРА-
ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-
ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ПРИЛЕП И ЗА  

ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп 

на градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Прилеп и за висината на закупнината 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
183/15) во член 3 зборовите: „50 години“ се заменуваат 
со зборовите: "95 години". 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 42-11488/2 Заменик на претседателот 

1 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5873. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 
196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.12.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРА-
ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-
ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ПРИЛЕП И ЗА  

ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп 

на градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Прилеп и за висината на закупнината 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/15) 
во член 1 зборовите  „Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-
изоз Скопје со седиште во Скопје – општина Центар“ се 
заменуваат со зборовите „Друштвото за производство, 
трговија и услуги ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
увоз-изоз Прилеп со седиште во Прилеп“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 42-11491/2 Заменик на претседателот 

1 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5874. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 
196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.12.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРА-
ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-
ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА КИЧЕВО И ЗА 

ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп 

на градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Кичево и за висината на закупнината 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
169/14), во член 1 зборовите „Друштво за производство 
и трговија Ки Сејфти Системс Македонија ДООЕЛ 
Скопје со седиште во Град Скопје“ се заменуваат со 
зборовите „Друштво за производство и трговија Ки 
Сејфти Системс Македонија ДООЕЛ Кичево со седиш-
те во Кичево“. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 42-11490/2 Заменик на претседателот 
1 декември 2015 година на Владата на Република 

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

__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 
5875. 

Врз основа на член 5 ставови 2 и 8 од Законот за 
превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 
140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 
42/14, 112/14, 166/14, 97/15, 124/15 и 129/15), министе-
рот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИО-
НИ УСЛОВИ ЗА ВОЗИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ 
СООБРАЌАЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ПОТВРДАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ 

ТЕХНИЧКО ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните тех-

ничко-експлоатациони услови за возилата за вршење 
на одделни видови на превоз во патниот сообраќај и за 
формата и содржината на потврдата за исполнување на 
посебните техничко експлоатациони услови. 

 
Член 2 

Под посебно технички експлоатациони услови во 
смисла на овој правилник се подразбираат условите 
што моторните возила во зависност од видот на јавни-
от превоз треба да ги исполнуваат заради обезбедување 
на квалитетен и безбеден превоз. 

Под возила во смисла на овој правилник се подразби-
раат: патничките возила наменети за авто-такси превоз, 
автобусите, возила за групен превоз на патници со 8+1 се-
диште, товарните возила и влечните спрегови на моторно 
со приклучно возило и приклучните возила  кои можат да 
се тегнат со автобусите и со товарните возила.   

Возилата за јавен превоз треба да ги исполнуваат ба-
рањата од техничките спецификации за возилата, утврде-
ни во Правилникот за единечно одобрување на возило.  

 
II. ВОЗИЛА ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

 
1. Патнички возила наменети за авто-такси превоз 

 
Член 3 

Авто-такси превоз на патници може да се врши со 
патнички возила кои покрај условите утврдени со Зако-
нот за превоз во патниот сообраќај и прописите за без-
бедноста на сообраќајот на патиштата ги исполнуваат 
и следните посебни техничко-експлоатациони услови: 

- вграден фискален таксиметар од одобрен тип, 
баждарен и поставен на видно место во возилото за ко-
рисникот на услугата, 

- оверен ценовник за авто-такси услугите поставен 
на видно место во возилото за корисникот на услугата, 

- на видно место во внатрешноста на возилото да 
има истакнат натпис со назив и седиште на превозни-
кот, име, презиме и слика на такси возачот, како и по-
себен натпис за забрането пушење, 

- возилото да поседува најмалку четири бочни врати 
или три бочни врати за возилата кои се специјало кон-
струирани за такси превоз од кои вратата за вториот ред 
седишта е поставена на десна страна од возилото, 

- вградено задно светло за магла во согласност со 
Техничката спецификација ТСВ-120,  

- вградени сигурносни појаси на сите седишта во 
согласност со Техничките спецификаци ТСВ-119 и 
ТСВ-131, 

- исправен алармен уред кој се активира од седиш-
тето на возачот,  

- исправна радиостаница со дозвола за употреба на 
одредена фреквенција (освен за трговец поединец со 
едно возило) и 

- вградена светлосна ознака "ТАХI" на кровот на 
возилото која мора да биде осветлена кога е возилото 
слободно за возење. 

 
Член 4 

Патничките возила наменети за авто-такси превоз кои 
по прв пат се набавуваат  во сопственост или по договор 
за лизинг треба покрај условите од членот 3 од овој пра-
вилник да ги исполнуваат и следните посебни услови: 

- вградени потпори за глава на сите седишта во сог-
ласност со Техничките спецификаци ТСВ-138 и ТСВ-115, 

- вграден клима уред,  
- вграден кочен антиблок систем (АВЅ) во соглас-

ност со Техничката спецификација ТСВ- 109,  
- вградени воздушни перничиња најмалку за воза-

чот и совозачот, 
- вградено трето стоп светло во согласност со Тех-

ничката спецификација ТСВ- 120 и 
- зафатнината на багажниот простор не помала од 

170 литри. 
 

2. Возила за групен превоз на патници 
 

Член 5 
Јавен превоз на патници во патниот сообраќај во за-

висност од видот на превозот може да се врши со авто-
буси со над 22+1 седиште, со автобуси до 22+1 седиш-
те и со возила за превоз на патници со капацитет со 
8+1 седиште, кои покрај условите утврдени со пропи-
сите за безбедноста на сообраќајот на патиштата ги ис-
полнуваат и посебните техничко-експлоатациони усло-
ви утврдени во членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 22 и 23 од овој правилник. 

 
Член 6 

Автобусите со кои се врши јавен превоз на патници 
во патниот сообраќај (линиски и слободен) на надво-
решните бочни страни треба да имаат натпис со назив 
и седиште на превозникот и амблем доколку превозни-
кот го има утврдено. 

Натписот од став 1 на овој член се испишува на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо. 

Натписот од став 1 на овој член на автобусите со 
кои се врши меѓународен превоз на патници може да 
биде испишан и на еден од светски признатите јазици.  

Податоците наведени на бочните страни на автобу-
сот треба да бидат исти со податоците наведени во ли-
ценцата за вршење на соодветниот вид превоз. Висина-
та на буквите во натписот не треба да биде помала од 
30мм, а најмалата дебелина на цртите со кои се испи-
шани буквите е 5мм. 

Автобусите со кои се врши линиски превоз на пат-
ници на подрачјето на општината, односно на подрач-
јето на градот Скопје покрај натписот од став 1 на овој 
член можат да имаат и рекламни натписи.  

Само една од бочните надворешни страни или зад-
ната страна на автобусите кои вршат меѓународен пре-
воз на патници се обележуваат со една од ознаките да-
дени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, 
при што превозникот сам го избира видот на ознаката. 
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Автобусите од класа I  и автобусите со капацитет со 
најмногу 23 седишта од класа А со кои се врши превоз 
на патници внатре во зоните кои ги утврдува единица-
та на локалната самоуправа, наместо натписот од став 
1 на овој член можат да имаат препознатливи ознаки на 
претпријатието.  

 
Член 7 

Автобусите од класа I со кои се врши општински 
линиски превоз на патници  треба внатрешно да бидат 
чисти со неоштетени седишта, подови, бочни стра-
ници, светилки и друго. 

Во автобусот треба да има основен прибор за интер-
вентно чистење (метла, лопатка, кошнички за отпадоци, 
сунѓер и слично). Во автобусот треба да има исправен 
уред за греење и проветрување. Надворешните површини 
на автобусот треба да се неоштетени, а доколку се санира-
ни санацијата треба да биде изведена прописно.  

Сите знаци за известување и натписи внатре во ав-
тобусот (ВЛЕЗ-ИЗЛЕЗ, ИНТЕРВЕНТЕН ИЗЛЕЗ и сл.), 
треба да бидат јасно означени на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо.  

Седиштата во автобусот треба правилно да се приц-
врстени при што меѓусебното растојание помеѓу пред-
ниот дел од наслонот на седиштето и задниот дел од 
наслонот на претходното седиште треба да ги исполну-
ва барањата од Техничката спецификација ТСВ- 152.  

Во автобусот треба да бидат  поставени потребен 
број фиксни држачи за раце како и одреден број на 
подвижни држачи како и двоканални врати за влегува-
ње односно за излегување на патниците од десната 
страна на возилото. До излезните врати да има инста-
лирано уред за сигнализирање од потребата за излез.  

Општинскиот линиски превоз на патници во едини-
ците на локалната самоуправа  каде што обемот на пре-
воз е помал, заради економичност при неговото из-
вршување, може да се врши и со автобуси со кои се 
врши меѓуопштински линиски превоз на патници. 

 
Член 8 

Автобусите со кои се врши јавен превоз на патници 
во линискиот патен сообраќај покрај натписите од член 
7 став 3 на овој правилник треба да имаат и натпис со 
назив на автобуската линија со назначување на почет-
ната, карактеристичните попатни и крајната станица, 
односно стојалиште, време на поаѓање од почетната и 
време на доаѓање во крајната станица (за меѓуопштин-
скиот и меѓународниот), а во автобусите со кои се 
врши општински линиски превоз на патници и број на 
линијата и/или назнаки за релацијата. 

Натписот од став 1 на овој член се испишува на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо и се истак-
нува на внатрешната предна десна страна на автобусот. 
Натписот од став 1 на овој член на автобусите со кои 
се врши меѓународен превоз на патници може да биде 
испишан и на еден од светски признатите јазици. 

На автобусите со кои се врши општински линиски 
превоз на патници натписот од став 1 на овој член се 
истакнува на предната и на десната бочна страна на ав-
тобусот. 

Во автобусите со кои се врши општински линиски 
превоз на патници се истакнуваат и следните  ознаки: 

1. број на регистрирани места за седење и стоење, 
2. "седиште за инвалиди", односно "седиште за мај-

ки со мали деца" и 
3. обележување на вратите за влез и излез на патни-

ците. 
Во автобусите со кои се врши слободен превоз на 

патници место натписот од став 1 на овој член се ис-
такнува натпис "слободно возење" и се истакнува на 
внатрешната десна страна од возилото. 

Автобусите со кои се врши линиски и слободен пре-
воз во меѓуопштински и  меѓународниот сообраќај, покрај 
условите од член 7 од овој правилник треба да имаат и  

- исправен радиоапарат и разгласен уред за известу-
вање на патниците, 

- завеси за заштита од сонце, доколку стаклата не 
обезбедуваат таква заштита, 

- пластични хигиенски кеси за потребите на патни-
ците,  

- средства за дезинфекција и 
- простор за багаж од 0,15   по секое седиште. 
 

Член 9 
Седиштата во автобусите со кои се врши превоз на 

патници во патниот сообраќај треба да бидат поставе-
ни во правец на движење на возилото. 

По исклучок од став 1 на овој член седиштата на 
автобусите од класа I со кои се врши општински пре-
воз што се сместени над тркалата на возилото можат да 
бидат поставени под агол од 90  и 180  во однос на пра-
вец на движење на автобусот.  

Во автобусите од класа II според Техничката специ-
фикација ТСВ- 152- (меѓуопштински автобуси) и во ав-
тобусите од класа III со кои се врши меѓуопштински и 
меѓународен превоз на патници растојанието меѓу се-
диштата треба да ги исполнува одредбите од Техничка-
та спецификација ТСВ- 152. 

Седиштата на автобусите од класа II и класа III за 
превоз во меѓуопштински и меѓународниот патен сооб-
раќај треба да се со висок наслон за глава, обложени со 
чиста навлака која се менува пред секое возење и има-
ат исправен уред за наклонот на наслонот на седиште-
то и наслоните за раце. 

Aвтобусите со капацитет до 22+1 седиште  со кои 
се врши меѓуопштински или меѓународен превоз на 
патници треба да ги задоволуваат барањата од класа В 
од Техничката спецификација ТСВ- 152. 

 
Член 10 

Седиштата во автобусите од класа II и класа III и 
кај автобусите од класата В со кои се врши меѓуоп-
штински и меѓународен линиски превоз на патници ос-
вен седиштата на возачот и кондуктерот треба да бидат 
нумерирани. Нумерирањето се врши со арапски бро-
еви. Бројот на издадениот билет треба да се совпаѓа со 
бројот на нумерираното седиште. 

 
Член 11 

Автобусите со кои се врши линиски или слободен 
превоз на патници на растојание до 100 км од местото 
на поаѓање (во една насока) треба покрај условите ут-
врдени со членовите 7 и 8 од овој правилник да бидат 
означени со ознака за класата II според Техничката 
спецификација ТСВ- 152 (меѓуопштински автобус). 

Автобусите од класа II и класа III не можат да би-
дат возила кои имаат регистрирани места за стоење. 

Линиски или слободен превоз на патници на 
растојание до 100 км од местото на поаѓање (во една 
насока) може да се извршува и со автобуси од класа III 
според Техничката спецификација ТСВ- 152. 

 
Член 12 

Автобусите со кои се врши линиски или слободен 
превоз на патници на растојание поголемо од 100 км а по-
мало од 700 км од местото на поаѓање (во една насока), 
треба покрај условите утврдени со членовите 7 и 8 од овој 
правилник  да бидат означени и со ознаки за класата II 
или III според Техничката спецификација ТСВ- 152.  

Со автобусите со кои се извршува линиски или сло-
боден превоз на патници на поголемо растојание од 
700 км од местото на поаѓање, покрај условите утврде-
ни со член 7 и 8 од овој правилник треба да ги  испол-
нуваат и следните услови: 
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- исполнување на барањата за автобуси од класа II 
или класа III од Техничката спецификација ТСВ- 152 за 
меѓуопштински или за меѓународен автобус, 

- вграден клима уред,  
- вградени појаси најмалку за првиот ред на седиш-

та пред кои нема седишта со држач за рака, во соглас-
ност со Техничката спецификација ТСВ- 131 и 

- вграден санитарен јазол со WC. 
 

Член 13 
Автобусите со кои се врши меѓународен слободен 

превоз на патници, покрај условите утврдени со овој 
правилник треба да ги исполнуваат и условите пропи-
шани со Спогодбата за меѓународен слободен  превоз 
на патници (ИНТЕРБУС). 

 
Член 14 

Во случај кога превозот на определена линија во 
меѓуопштинскиот и меѓународниот сообраќај се врши 
со повеќе возила, истите покрај натписот од член 8 
став 2 на овој правилник, треба да имаат истакнат нат-
пис "бис возење" со назначување на бројот и редослед-
от на автобусите со римски броеви. 

 
Член 15 

Во моторните возила со кои се врши јавен превоз 
на патници во меѓуопштинскиот и меѓународниот со-
обраќај треба да има и посебна контролна книга со ну-
мерирани страни заверени со печат на Министерството 
за транспорт и врски во која се внесуваат забелешки од 
инспекциските органи и патниците. 

 
Член 16 

Во меѓуопштинскиот превоз на патници (линиски и 
слободен) на релации до 50 км може да се употребува-
ат и автобуси од класа I наменети за општински превоз 
на патници. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на 
релации на кои возилата се движат по автопат. 

 
Член 17 

Во меѓуопштинскиот линиски превоз на патници на 
релации каде што не е организиран автобуски превоз и 
во општинскиот превоз на патници на определени ре-
лации со акт на општината, односно на градот Скопје  
превозот може да се врши со возила со најмaлку девет 
седишта, сметајќи го и седиштето на возачот, ако ги 
исполнуваат следните услови: 

- да имаат врата за влегување и излегување на пат-
ниците од десна страна, 

- разгласен уред за известување на патниците,  
- исправен уред за загревање на внатрешноста на 

возилото, 
- исправен уред за  вентилација на возилото, 
- издвоен простор за багаж од 0,075   по седиште и 
- со возилата со кои е дозволен превоз на патници 

од став 1 на овој член може да се превезуваат само 
онолку патници колку што има места за седење. 

 
Член 18 

Автобусите со кои се врши градски превоз на патници 
кои имаат ниво на емисија на издувни гасови помало од 
Еуро 4 треба да имаат дополнително филтри за намалува-
ње на емисијата на цврстите честички. Наместо такви 
филтри можат да бидат вградени и комбинирани системи 
со кои се намалуваат цврстите честички и NOx.  

Филтрите,  односно  системите  за  намалување  на  
емисијата  кои  се  дополнително вградени треба да се 
одобрени согласно стандардот ECE R 132.  

Ефикасноста на дополнително вградениот систем 
треба да биде таква да емисијата на цврсти честички 
биде за едно ниво подобра од претходниот еуро стан-
дард на возилото при што другите компоненти на еми-
сијата не треба да бидат влошени. 

III. МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА ЗА ЈАВЕН 
ПРЕВОЗ НА СТОКА 

 
Член 19 

Јавен превоз на стока во внатрешниот и меѓународ-
ниот патен сообраќај може да се врши со товарни мо-
торни и приклучни возила кои покрај условите пропи-
шани со прописите за безбедноста на сообраќајот на 
патиштата и прописите за возила за одделни видови 
превоз на стоки треба да ги исполнуваат и посебните 
техничко-експлоатациони услови утврдени во ставови-
те 2, 3, 4 и 5 во овој член и членовите 20, 21, 24 и 25 од 
овој правилник.  

Товарните моторни возила со кои се врши јавен 
превоз на стока во патниот сообраќај на надворешните 
страни на вратите треба да имаат истакнат назив и се-
диште на превозникот на кој му припаѓа возилото.  

Податоците наведени на бочните страни на товарно-
то возило треба да бидат идентични со податоците наве-
дени во лиценцата за вршење на јавен превоз на стока. 

Натписот од став 2 на овој член се испишува на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо, а за возила-
та со кои се врши меѓународен превоз на стока може да 
биде испишан и на еден од светски признатите јазици. 
Натписот се испишува со букви со боја што се разлику-
ва од основната боја на возилото. 

Висината на буквите во натписот не треба да биде 
помала од 30 мм и со најмала дебелина на цртите од 
буквите  5 мм. 

Надворешните површини на товарното возило тре-
ба да се неоштетени, а ако се санирани, санацијата тре-
ба да биде изведена прописно. 

 
Член 20 

На бочните надворешни страни, односно на задната 
страна на затворениот товарен простор на моторното и на 
приклучното возило со кое што се извршува јавен превоз 
во патниот сообраќај покрај натписите од член 19, став 2 
од овој правилник може да се истакнуваат и реклами во 
согласност со важечките прописи кои се однесуваат на 
начинот на кои се поставуваат реклами на возилата.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, една од бочни-
те надворешни страни или задната страна на затворени-
от товарен простор на товарното и приклучното возило 
со кое што се извршува меѓународен  превоз на стоки во 
патниот сообраќај, покрај натписите од член 19 став 2 на 
овој правилник, се обележува со една од ознаките даде-
ни во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник, при 
што превозникот сам го избира видот на ознаката. 

Одредбата од став 2 на овој член не се применува 
на контејнерските приколки, киперски приклучни во-
зила, комбиња, пикап возила и автовозовите. 

 
Член 21 

Товарните возила кои учествуваат во меѓународниот 
патен превоз врз основа на Резолуцијата на Европската 
конференција на министри за транспорт, а имаат важечки 
сертификат со кој се докажува исполнувањето на технич-
ки и безбедносни стандарди согласно Резолуцијата на Ев-
ропската конференција на министри за транспорт (заве-
рен од производител или негов овластен дистрибутер), не 
треба да имаат потврда за исполнетост на посебните бара-
ња кои што произлегуваат од овој правилник. 

 
IV. ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ  

ПОТРЕБИ 
 

1.Автобуси 
 

Член 22 
Автобусите со кои се врши превоз за сопствени 

потреби треба да имаат: 
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- истакнат натпис "ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ 
ПОТРЕБИ",  

- назив и седиште на правното лице истакнати нај-
малку на надворешните бочни страни на автобусот, 

- внатрешноста на автобусот треба да биде чиста и 
неоштетена (седиштата, патосот, бочните страни, свет-
лата и друго). Во автобусот треба да има основен при-
бор за интервентно чистење (метла, лопатка, кошнички 
за отпадоци, кофа, сунѓер и сл.), 

- уред за загревање и вентилација на возилото, 
- надворешните површини на автобусот треба да се 

неоштетени, а доколку се санирани, санацијата треба 
да биде изведена прописно, 

- сите натписи за известување, внатре во автобусот 
(ВЛЕЗ, ИЗЛЕЗ, ИНТЕРВЕНТЕН ИЗЛЕЗ и сл.) треба да 
бидат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и 

- означен број на места за седење и места за стоење 
во автобусот. 

Височината на буквите во натписот од став 1 али-
неи 1 и 6 на овој член не треба да биде помала од 30 мм 
со најмала дебелина на цртите за буквите од 5мм. 

 
Член 23 

Автобусот со кој се врши превоз за сопствени потреби 
на растојание поголемо од 100 км, од местото на поаѓање 
(во една насока) покрај условите од членот 22 на овој пра-
вилник треба да ги исполнува карактеристиките за авто-
бус од класа II или III според Техничката спецификација 
ТСВ- 152 (меѓуопштински или меѓународен автобус). 

 
2. Товарно возило 

 
Член 24 

Товарното возило со кое се врши превоз за сопстве-
ни потреби треба најмалку да ги исполнува следните 
услови: 

- истакнат натпис "ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ 
ПОТРЕБИ", 

- име и презиме и место на живеење на физичкото 
лице, односно назив и седиште на правното лице ис-
такнати најмалку на надворешната бочна страна на то-
варното возило и 

- надворешните површини на товарното возило мо-
ра да се неоштетени, а доколку се санирани, санацијата 
треба да биде изведена прописно. 

Височината на буквите во натписот од став 1 алине-
ја 1 на овој член не треба да биде помала од 30 мм, со 
најмала дебелина на цртите на буквите од 5мм. 

 
Член 25 

На бочните надворешни страни, односно на задната 
страна од затворениот товарен простор на моторното 
возило и на приклучното возило со кое се врши превоз 
за сопствени потреби, може да биде напишано само 
името и презимето на физичкото лице, односно нази-
вот на правното лице кое врши превоз за сопствени 
потреби, како и реклама за сопствените производи. 

 
V. ИСПОЛНУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКО - ЕКСПЛОАТА-

ЦИОНИТЕ УСЛОВИ 
 

Член 26 
На моторните возила со кои се врши внатрешен и 

меѓународен превоз на патници и стока во патниот сооб-
раќај по определен период на експлоатација, заради ут-
врдување на исполнувањето на техничко-експлоатацио-
ните услови за безбедно учество во сообраќајот се врши 
испитување на носечката конструкција, каросерија, мо-
торот, системот за кочење, системот за управување и 
системот за греење и вентилација, за да можат да учес-
твуваат во сообраќајот се врши испитување и тоа на: 

1. автобусите со кои се врши меѓуопштински и ме-
ѓународен превоз на патници постари од 10 години, 

2. автобусите со кои се врши општински превоз на 
патници, постари од 12 години, 

3. патничките возила со кои се врши авто-такси 
превоз на патници постари од 12 години, и  

4. товарните возила за превоз на стока постари од 
16 години. 

Испитувањето на возилата од став 1 на овој член, се 
врши на секои две години и издадената потврда соп-
ственикот на возилото ја доставува до Министерството 
за транспорт и врски. 

 
Член 27 

Проверката за исполнување на посебните техничко-
експлоатациони на моторните возила со кои се врши 
јавен превоз во патниот сообраќај од член 26 на овој 
правилник, го врши овластена техничка служба за еди-
нечно одобрување на возила за категории на возила 
согласно со Законот за возила или овластена техничка 
служба за издавање на ЕКМТ сертификати согласно со 
Законот за превоз во патниот сообраќај. 

За исполнување на условите пропишани со овој 
правилник правното лице од став 1 на овој член издава 
Потврда за исполнување на посебните техничко-ек-
сплоатациони на моторните возила (во понатамошниот 
текст:потврда). 

Потврдата се издава на образец во формат А4 на 
хартија во бела боја и ги содржи следните податоци: 
назив, адреса и телефонски број на овластеното правно 
лице, број на потврдата, ,,Потврда за исполнување на 
посебните техничко-експлоатациони услови на мотор-
ните возила, вид на превозот за кој се издава пот-
врдата, основни податоци за идентификација на вози-
лото, класа на возилото, вид на возило, марка на во-
зило, модел на возило, регистерски број на возилото, 
VIN - ознака (број на шасија), година на прва регистра-
ција во Република Македонија, оценка за исполнетоста 
на посебните техничко-експоатациони услови на вози-
лото, напомена: потврдата важи само со сообраќајна 
дозвола и издадена лиценца, датум на издавање, рок на 
важење, место за печат и потпис на овластено лице. 

Потврдата се издава за секое поединечно возило (пат-
ничко возило, автобуси со над 22+1 седиште, автобуси до 
22+1 седиште, возила за превоз на патници со капацитет со 
8+1 седиште, товарно возило и приклучно возило). 

Формата и содржината на потврдата се дадени во 
Прилог 3, Прилог 4 и Прилог 5 кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 28 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за посебните тех-
ничко-експлоатациони услови за вршење на одделни 
видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и 
содржината на Потврдата за исполнување на посебните 
техничко експлоатациони услови („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 51/15). 

 
Член 29 

Одредбата на член 18 од овој правилник ќе отпочне 
да се применува од 30 јуни 2016 година.  

 
Член 30 

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

 
Бр.01-14915 Министер 

20 октомври 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5876. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на 
ден  26.11.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Даница Ристева, судија на Апелациониот суд Битола, 
поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 01.12.2015 година.  
 

Бр. 02-2078/1 Судски совет 
 30 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Бранко Ушковски, с.р. 

_________ 
5877. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден  26.11.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Зорица Ефтимовска, судија на Основниот суд Тетово, 
поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 01.12.2015 година.  
 

Бр. 02-2079/1 Судски совет 
 30 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Бранко Ушковски, с.р. 

_________ 
5878. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден  26.11.2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Се констатира престанок на судиската функција на 
Милка Самоникова Дракалска, судија на Апелациони-
от суд Скопје, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 01.12.2015 година.  
 

Бр. 02-2080/1 Судски совет 
 30 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Бранко Ушковски, с.р. 

_________ 
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

5879. 
Врз основа на член 30 став (1) од Изборниот законик 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 
136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 
54/11, 124/2012, 142/12, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/14 и 
196/2015), Државната изборна комисија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОT ПО СИЛА НА ЗА-
КОН НА ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕНИОТ  СЕКРЕТАР  

НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
I. Се констатира дека на заменик генералниот сек-

ретар на Државната изборна комисија Расим Мустафа 
му престал мандатот по сила на закон поради стапува-
ње во сила на член 9, став 1 од Законот за изменување 
и дополнување на изборниот законик („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 196/2015).  

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

 
Бр.08-1760/2 Државна изборна комисија 

13 ноември 2015 година Претседател, 
Скопје Никола Рилкоски, с.р. 

_________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5880. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015 и 154/2015), постапувајќи по 
барањето на  Друштвото за производство на производи со 
посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп 
за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност 
од 11.11.2015 година, Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
25.11.2015 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Друштвото за производство на производи со 

посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД При-
леп се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност - четврта емисија на 128.702 обични акции, 
во вредност од 658.053,326 евра (шестотини педесет и 
осум илјади педесет и три запирка триста дваесет и шест 
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евра),  односно 40.553.457,00 денари (четириесет милио-
ни петстотини педесет и три илјади четиристотини педе-
сет и седум денари),  согласно Одлуката бр. 02-1908 од 
6.11.2015 година за зголемување на основната главнина, 
со издавање на четврта емисија на обични акции по пат 
на приватна понуда, донесена на Седница на Собрание-
то на акционери на 11 Октомври - Еурокомпозит АД 
Прилеп, одржана на ден 6.11.2015 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот за хартии од вредност и Одлуката 
бр. 02-1908 од 6.11.2015 година за зголемување на основ-
ната главнина, со издавање на четврта емисија на обични 
акции по пат на приватна понуда, донесена на Седница на 
Собранието на акционери на 11 Октомври - Еурокомпо-
зит АД Прилеп, одржана на ден 6.11.2015 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар, како и да постапи согласно член 93 став 3 од 
Законот за трговски друштва. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работ-
ни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност 
да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

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

 
УП 1 Број 10-150 Комисија за хартии од вредност 

25 ноември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5881. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14 и 
153/15), член 42 став 2 од Законот за девизно работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15 и 
153/15) и точка 12 од Одлуката за начинот и условите за 
евидентирање и поднесување извештаи за склучените 
кредитни работи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 173/15), гувернерот на Народната банка на Ре-
публика Македонија го донесе следново 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗБИРНО ИЗВЕС-
ТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ КРЕДИТНИ РАБОТИ 

НА РЕЗИДЕНТИ СО НЕРЕЗИДЕНТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со ова упатство се пропишуваат начинот и усло-

вите за збирно евидентирање и известување за склуче-
ните кредитни работи со нерезиденти, формата и сод-
ржината на обрасците на кои резидентите известуваат 
збирно, како и начинот на нивното пополнување. 

Евиденцијата на кредитните работи со нерезиденти 
и известувањето за нив се врши за статистички цели. 

 
II. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
2. Резидентите известуваат збирно за следниве кре-

дитни работи: 
- издадени емства и гаранции; 
- дадени хипотеки, залог на движнини и други об-

лици на обезбедување; и 
- договорен откуп на побарувањата и преземање об-

врски, и тоа: купување на побарувањето од правни од-
носи меѓу резиденти, ако  купувачот е нерезидент; ку-
пување на побарувањето од правни односи меѓу нере-
зиденти, ако купувачот е резидент; преземање обврски 
од правни односи меѓу резиденти, ако преземачот е не-
резидент; преземање обврски од правни односи меѓу 
нерезидетни, ако преземачот е резидент. 

3. Кредитните работи од точка 2 став 1 алинеја 1 и 2 
од ова упатство се предмет на збирно известување, са-
мо доколку не се составен дел на кредитна работа ко-
јашто е предмет на поединечно известување. Известу-
вач за овие кредитни работи е резидентот-издавач на 
гаранцијата или друг облик на обезбедување. 

За издадено емство, гаранција, хипотека, залог на 
движнини и други облици на обезбедување издадени 
од резидентот-издавач на обезбедувањето, во корист на 
нерезидентот, известувачот известува збирно на обра-
зецот Г-1 - Извештај за издадено емство, гаранција, хи-
потека, залог на движнини и други облици на обезбе-
дување издадени од резидентот-издавач на гаранцијата 
во корист на нерезидентот, којшто е составен дел на 
ова упатство.  

Известувачот е должен да ја извести Народната 
банка на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Народната банка) најдоцна до петнаесеттиот ден 
во месецот за претходниот месец. 

4. За кредитните работи од точка 2 алинеја 3 од ова 
упатство известувачи се резидентите коишто, преку ра-
ботите на договорен откуп на побарувањата и презема-
ње обврски, стекнале побарување од нерезиденти 
и/или обврска кон нерезиденти. 

За овие кредитни работи се известува квартално на 
образецот ПОЗ - Збирен извештај за договорен откуп 
на побарувањата и преземање обврски од правни одно-
си меѓу резиденти и нерезиденти, којшто е составен 
дел на ова упатство. 

Известувачот е должен да ја извести Народната 
банка најдоцна до петнаесеттиот ден во месецот за 
претходниот квартал. 

5. По исклучок на точка 3 и 4 од ова упатство, рези-
дентот може да овласти и друго правно лице да извес-
тува во негово име, врз основа на писмено овласту-
вање.  

 
III. ОБРАСЦИ И НАЧИН НА НИВНО  

ПОПОЛНУВАЊЕ 
 
Извештај за издадено емство, гаранција, хипотека, 

залог на движнини и други облици на обезбедување из-
дадени од резидентот-издавач на гаранцијата во корист 
на нерезидентот - образец Г-1 

6. Овој извештај содржи податоци за состојбата и 
прометот на издадените емства, гаранции, хипотеки, 
залог на движнини и други облици на обезбедување (во 
натамошниот текст: гаранции) од страна на резиден-
тот-издавач на гаранцијата во корист на нерезидентот-
корисник на гаранцијата, а налогодавец за издавање на 
гаранцијата може да биде резидент или нерезидент. 
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7. Образецот Г-1 се пополнува на следниов начин: 
во обележјата од 1 до 4 се внесуваат збирни податоци 
за состојбата на издадените гаранции на нерезиденти 
на последниот ден од месецот за кој се известува, доде-
ка во обележјето 5 се внесуваат податоци за прометот 
во текот на месецот за кој се известува. 

Податоците во извештајот се искажуваат во денари, 
со две децимални места. За претворање во денари се 
користи средниот курс на Народната банка којшто ва-
жи на последниот ден во месецот за кој се известува. 

7.1 Обележјето 1 „Состојба на издадените гаранции 
според валутата“ се пополнува на следниов начин: 

- Во поодделни редови се внесува шифрата на валу-
тата во која се издадени гаранциите од шифрарникот 
на валути, што е составен дел на Упатството за начи-
нот на вршење на платниот промет со странство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/11, 
156/11, 58/12, 173/12, 51/13, 144/13, 151/13, 186/13, 
96/14, 125/14, 19/15 и 106/15).  

- Во колоната 1 „Налогодавец на гаранцијата е ре-
зидент“ се внесува износот на состојбата на издадените 
гаранции во денари за секоја валута, каде што налого-
давец на гаранцијата е резидент.  

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 1. 

- Во колоната 2  „Налогодавец на гаранцијата е не-
резидент“ се внесува износот на состојбата на издаде-
ните гаранции во денари за секоја валута, каде што на-
логодавец на гаранцијата е нерезидент. 

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 2. 

- Во колоната 3 - „Вкупно“ за секоја валута се вне-
сува вкупниот износ на состојбата на издадени га-
ранции како збир на колоната 1 и колоната 2. 

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 3. 

7.2 Обележјето 2 - „Состојба на издадените га-
ранции според земјата на нерезидентот“ се пополнува 
на следниов начин: 

- Во поодделни редови се внесува шифрата на зем-
јата на нерезидентот на кој му е издадена гаранцијата 
од шифрарникот на земји, составен дел на Упатството 
за начинот на вршење на платниот промет со стран-
ство.  

- Во колоната 1 „Налогодавец на гаранцијата е ре-
зидент“ за секоја земја се внесува износот на состојба-
та на издадени гаранции за односната земја.  

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 1. 

- Во колоната 2 „Налогодавец на гаранцијата е не-
резидент“ за секоја земја се внесува износот на состој-
бата на издадени гаранции за односната земја. 

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 2. 

- Во колоната 3 „Вкупно“ за секоја земја се внесува 
вкупниот износ за состојбата на издадени гаранции ка-
ко збир на колоната 1 и колоната 2. 

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 3. 

7.3. Обележјето 3 „Состојба на издадените га-
ранции според видот на работата“ се пополнува на 
следниов начин: 

- Во ова обележје се известува според видовите ра-
бота што се основа за издавање гаранции. 

- Во колоната 1 „Налогодавец на гаранцијата е ре-
зидент“ за секоја работа се внесува износот за состојба-
та на издадените гаранции.  

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 1. 

- Во колоната 2 „Налогодавец на гаранцијата е не-
резидент“ за секоја работа се внесува износот за состој-
бата на издадените гаранции.  

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 2. 

- Во колоната 3 „Вкупно“ за секоја работа се внесу-
ва вкупниот износ за состојбата на издадени гаранции 
како збир на колоната 1 и колоната 2. 

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 3. 

7.4. Обележјето 4 „Состојба на издадените га-
ранции според рокот на траење“ се пополнува на след-
ниов начин: 

- 4.1 краткорочни (со рок на достасување до една 
година); и 

- 4.2 долгорочни (со рок на достасување подолг од 
една година) 

- Во колоната 1 - „Налогодавец на гаранцијата е ре-
зидент“ за секоја категорија рок на траење се внесува 
износот на состојбата на издадените гаранции. 

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 1. 

- Во колоната 2 - „Налогодавец на гаранцијата е не-
резидент“ за секоја категорија рок на траење се внесува 
износот на состојбата на издадените гаранции.  

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 2. 

- Во колоната 3 - „Вкупно“ за секоја категорија роч-
ност се внесува вкупниот износ на состојбата на изда-
дените гаранции како збир на колоната 1 и колоната 2. 

- Во редот „Вкупно“ се внесува збирот во денари, 
односно збирот од колоната 3. 

7.5. Обележјето 5  „Промет во месецот“ се пополну-
ва на следниов начин: 

- 5.1 Издадени нови гаранции - гаранции коишто се 
издадени во тековниот месец од страна на резидентот; 

- 5.2 Платени гаранции - гаранции коишто се плате-
ни во тековниот месец од страна на резидентот-издавач 
на гаранцијата и  

- 5.3 Згаснати гаранции - гаранции за кои во теков-
ниот месец згаснале обврските на резидентот-издавач 
на гаранцијата. 

- Во колоната 1 „Налогодавец на гаранцијата е ре-
зидент“ се внесува износот на издадените нови га-
ранции, платените гаранции и згаснатите гаранции, ка-
де што налогодавецот на гаранцијата е резидент.  

- Во колоната 2 „Налогодавец на гаранцијата е не-
резидент“ се внесува износот на издадените нови га-
ранции, платените гаранции и згаснатите гаранции, ка-
де што налогодавецот на гаранцијата е нерезидент.  

- Во колоната 3 „Вкупно“ се внесува збирот на из-
дадените нови гаранции,  платените гаранции и згасна-
тите гаранции од колоните 1 и 2.  

7.6. Во обележјето 6 „Резидент-издавач на гаранци-
јата“ се внесуваат податоци за резидентот-издавач на 
гаранцијата, и тоа: матичен број, назив и седиште, име, 
презиме и потпис на  овластеното лице, како и местото 
и датумот на доставување на извештајот. 

7.7. Во обележјето 7 „Известувач“ се внесуваат по-
датоци за известувачот (резидентот-издавач на га-
ранцијата или друго правно лице што може врз основа 
на писмено овластување да известува во негово име), и 
тоа: матичен број, назив и седиште, име, презиме и 
потпис на  овластеното лице, како и  место и датум на 
доставување на извештајот. 

Збирен извештај за договорен откуп на побарувања-
та и преземање обврски од правни односи меѓу рези-
денти и нерезиденти - образец ПОЗ 

8. Овој извештај содржи податоци за состојбата и 
прометот на побарувањата и/или обврските на резиден-
тите настанати од работи на договорен откуп на поба-
рувања и преземање обврски.  
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9. Образецот ПОЗ се пополнува на следниов начин: 
- Во полето „Резидент“ се внесуваат податоци за ре-

зидентот, и тоа: називот на правното или физичкото 
лице, адресата, телефонскиот број и телефакс, матич-
ниот број и секторот на резидентот согласно со ши-
фрарникот на секторите на резиденти, што е составен 
дел од Упатството за начинот и условите за поединеч-
но известување за кредитите земени од нерезиденти.  

- Во полето „Известувач“ се внесуваат податоци за 
известувачот, и тоа: називот на правното лице, адре-
сата, телефонскиот број и телефакс, електронската ад-
реса и матичниот број на известувачот. 

- Во полето „Место и датум“ се внесуваат местото и 
датумот на изработка на известувањето. 

- Во полето „За периодот“  се пополнува делот 
„Квартал“ со една од ознаките I, II, III, IV во зависност 
од тоа за кој квартал се известува, а делот „Година“  се 
пополнува со годината за која се известува. 

10. Во делот А. Побарувања од нерезиденти, рези-
дентот известува за стекнатите побарувања од нерези-
денти врз основа на договорен откуп на побарувањата 
и преземање обврски. 

11. Во делот структура на побарувањата (состојба) 
од образецот ПОЗ се известува за структурата на поба-
рувањата од нерезиденти според разни карактеристики, 
како: сектор и држава на нерезидентот, валута и роч-
ност на побарувањата, капитална поврзаност со нерези-
дентот и сл. 

Во полето „Вид договор“ се внесува соодветната 
шифра за видот на договорот за кој се известува, и тоа: 

- купување на побарувањето од правни односи меѓу 
нерезиденти, ако купувачот е резидент - шифра 12; 

- преземање обврски од правни односи меѓу рези-
денти, ако преземачот е нерезидент - шифра 13. 

Во полето „Вид работа“ се пишува шифрата на ви-
дот на работата од шифрарникот бр. 1 којшто е соста-
вен дел од ова упатство. 

Во полето „Сектор на нерезидент“: се внесува ши-
фрата на секторот на нерезидентот од шифрарникот на 
сектори на нерезиденти, којшто е составен дел од 
Упатството за начинот и условите за поединечно извес-
тување за кредитите земени од нерезиденти. 

Во полето „Капитална поврзаност“ се внесува соод-
ветната шифра:  

- 1 - кога нерезидентот учествува со повеќе од 50% 
во капиталот на резидентот; 

- 2 - кога нерезидентот учествува со повеќе од 10% 
во капиталот на резидентот; 

- 3 - кога резидентот учествува со повеќе од 50% во 
капиталот на нерезидентот; 

- 4 - кога резидентот учествува со повеќе од 10% во 
капиталот на нерезидентот; 

- 5 - кога нерезидентот и резидентот се дел од иста 
групација на директниот инвеститор; 

- 6 - кога резидентот и нерезидентот се дел од иста 
групација на директно инвестираниот субјект. 

Во полето „Држава“ се внесува шифрата на држава-
та во која е седиштето на нерезидентот од шифрарни-
кот на земји и меѓународни организации, којшто е сос-
тавен дел на Упатството за начинот на вршење на плат-
ниот промет со странство. 

Во полето „Рочност“ се внесува: 
- К=краткорочни (доколку побарувањата се со ори-

гинален рок на достасување пократок од една година 
или една година) или 

- Д=долгорочни (доколку побарувањата се со ори-
гинален рок на достасување над една година). 

Во полето „Валута“ се внесува шифрата на валутата 
од шифрарникот на валути којшто е составен дел на 
Упатството за начинот на вршење на платниот промет 
со странство. 

Во полето „Состојба на крајот на кварталот (во де-
нари)“ се внесува износот на побарувањата изразени во 
денари според соодветните критериуми на крајот на 
извештајниот квартал. 

12. Во делот состојби и трансакции (во денари) од 
образецот ПОЗ во колоната „Почетна состојба“ се вне-
сува почетната состојба којашто секогаш има позитив-
на вредност и претставува крајна состојба на побарува-
њата од претходниот квартал. 

Во колоната „Зголемување“ се внесува вредноста 
на новонастанатите побарувања во кварталот за кој се 
известува. 

Во колоната „Намалување“ се внесува вредноста на 
наплатените побарувања во кварталот за кој се извес-
тува. 

Во колоната „Останати промени“ се внесуваат из-
носот на промените коишто се однесуваат на прекласи-
фикација на побарувањата во други финансиски 
инструменти (сопственички удели, должнички хартии 
од вредност), отписот, капитализацијата на каматата, 
простувањето побарување. 

Во колоната „Крајна состојба“ се внесува состојба-
та на побарувањата на последниот ден од кварталот за 
кој се известува.  

13. Во делот Б. Обврски кон нерезиденти, резиден-
тот известува за стекнатите обврски кон нерезиденти 
врз основа на договорен откуп на побарувањата и пре-
земање обврски. 

14. Во делот структура на обврските (состојба) од 
образецот ПОЗ се известува за структурата на об-
врските кон нерезидентите според разни карактерис-
тики, како: секторот и државата на нерезидентот, валу-
тата и рочноста на обврските, капиталната поврзаност 
со нерезидентот и сл. 

Во полето „Вид договор“ се внесува шифрата за ви-
дот на договорот за кој се известува: 

- купување на побарувањето од правни односи меѓу 
резиденти, ако купувачот е нерезидент - шифра 11; 

- преземање обврски од правни односи меѓу нерези-
детни, ако преземачот е резидент - шифра 14. 

Во полето „Вид работа“ се пишува шифрата на ви-
дот на работата од шифрарникот бр. 1 којшто е соста-
вен дел од ова упатство. 

Во полето „Сектор на нерезидентот“ се внесува ши-
фрата на секторот на нерезидентот од шифрарникот на 
секторите на нерезиденти, што е составен дел од Упат-
ството за начинот и условите за поединечно известува-
ње за кредитите земени од нерезиденти 

Во полето „Капитална поврзаност“ се внесува соод-
ветна шифра:  

- 1 - кога нерезидентот учествува со повеќе од 50% 
во капиталот на резидентот; 

- 2 - кога нерезидентот  учествува со повеќе од 10% 
во капиталот на резидентот; 

- 3 - кога резидентот учествува со повеќе од 50% во 
капиталот на нерезидентот; 

- 4 - кога резидентот учествува со повеќе од 10% во 
капиталот на нерезидентот; 

- 5 - кога нерезидентот и резидентот се дел од иста 
групација на директниот инвеститор; 

- 6 - кога резидентот и нерезидентот се дел од иста 
групација на директно инвестираниот субјект. 

Во полето „Држава“ се внесува шифрата на држава-
та во која е седиштето на нерезидентот од шифрарни-
кот на земји и меѓународни организации што е соста-
вен дел на Упатството за начинот на вршење на плат-
ниот промет со странство. 
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Во полето „Рочност“ се внесува: 
- К=краткорочни (доколку обврските се со оригина-

лен рок на достасување пократок од една година или 
една година) или  

- Д=долгорочни (доколку обврските се со оригина-
лен рок на достасување над една година). 

Во полето „Валута“ се внесува шифрата на валутата 
од шифрарникот на валути којшто е составен дел на 
Упатството за начинот на вршење на платниот промет 
со странство.  

Во полето „Состојба на крајот на кварталот (во де-
нари)“ се внесува износот на обврските изразени во де-
нари според соодветните критериуми на крајот на из-
вештајниот квартал. 

15. Во делот состојби и трансакции (во денари) од 
образецот ПОЗ во колоната „Почетна состојба“ се вне-
сува почетната состојба којашто секогаш има позитив-
на вредност и претставува крајна состојба на обврските 
од претходниот квартал. 

Во колоната „Зголемување“ се внесува вредноста 
на новонастанатите обврски во кварталот за кој се из-
вестува. 

Во колоната „Намалување“ се внесува вредноста на 
платените обврски во кварталот за кој се известува. 

Во колоната „Останати промени“ се внесуваат про-
мените коишто се однесуваат на прекласификацијата 
на обврските во други финансиски инструменти (соп-
ственички удели, должнички хартии од вредност), от-
писот, капитализацијата на каматата, простувањето 
долг. 

Во колоната „Крајна состојба“ се внесува состојбата на 
обврските на последниот ден од кварталот за кој се из-
вестува.  

Во полето „Напомена“ известувачот внесува допол-
нителни информации за кои смета дека треба да ѝ би-
дат ставени на увид на Народната банка. 

Образецот се заверува со потпис на овластеното ли-
це на известувачот. 

16. Народната банка и известувачот се договараат 
за начинот на доставување на збирните извештаи на 
обрасците Г-1 и ПОЗ, што може да биде во електронска 
или во печатена форма. Доколку се известува во печа-
тена форма, извештајот се изготвува во 2 примерока, 
од кои 1 примерок се доставува до Народната банка, а 
другиот го задржува известувачот. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
17. Со стапувањето во сила на ова упатство преста-

нува да важи Упатството за  начинот и условите за 
збирно известување за склучените кредитни работи на 
резиденти со нерезиденти („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 162/10 и 97/14). 

18.  Ова упатство влегува во сила на денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
У бр. 37632  

26 ноември 2015 година Гувернер, 
Скопје Димитар Богов, с.р. 
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5882. 
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 и 153/15), член 42 став 2 од Законот за девизно 
работење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 
188/13, 97/15 и 153/15) и точка 12 од Одлуката за начи-
нот и условите за евидентирање и поднесување извеш-
таи за склучените кредитни работи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 173/15), гувернерот на 
Народната банка на Република Македонија го донесе 
следново 
 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНО 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИТЕ ЗЕМЕНИ ОД 

НЕРЕЗИДЕНТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со ова упатство се пропишуваат начинот и усло-

вите за поединечно евидентирање и известување за 
кредитите земени од нерезиденти, обрасците за извес-
тување и начинот на нивното пополнување. 

Евиденцијата на кредитните работи со нерезиденти 
и известувањето за нив се врши за статистички цели. 

 
II. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
2. Резидентот (во понатамошниот текст: известува-

чот) кој склучил договор за кредит со нерезидент, тре-
ба да ја извести Народната банка на Република Маке-
донија (во понатамошниот текст: Народната банка) за 
склучениот договор за кредит во рок од 10 работни де-
на од денот на склучувањето на договорот.  

Известувачот ја известува Народната банка и за це-
локупниот промет (трансакции на користење и отплати 
на главнина и камата) во рок од 5 работни дена од де-
нот на настанувањето на трансакцијата.  

Известувачот ја известува Народната банка за нас-
танатите измени на договорот за кредит во рок од 5 ра-
ботни дена од денот на настанувањето на измената. 

Резидентот може да даде писмено овластување на 
овластена банка или на друго правно лице да известува 
во негово име за кредитите земени од нерезиденти. 

3. За потребите на известувањето се користат сле-
дниве обрасци: 

3.1. НД 1 - Пријава за земен кредит од нерезидент. 
Образецот НД 1 - Пријава за земен кредит од нере-

зидент, се доставува при известување за нова кредитна 
работа. Образецот се пополнува врз основа на условите 
и елементите на склучениот договор за кредит. Народ-
ната банка ја евидентира кредитната работа и доделува 
единствен број на кредитот. Во натамошното известу-
вање за кредитната работа известувачот треба да се по-
викува на единствениот број на кредит. 

3.2. НД 2 - Реализација на користење. 
Образецот НД 2 - Реализација на користење, се дос-

тавува при известување за користење средства од земе-
ниот кредит, врз основа на претходно евидентирана 
кредитна работа. 

3.3. НД 3 - Реализација на отплата. 
Образецот НД 3 - Реализација на отплата, се доста-

вува при известување за отплата на главнина/камата 
врз основа на претходно евидентирана кредитна ра-
бота. 

3.4. НД 4 - План на отплата на главнината. 
Образецот НД 4 - План на отплата на главнината, се 

доставува доколку согласно со договорот за кредит, 
предвидениот план на отплата нема редовна периодич-
ност, т.е. се пријавени нередовни отплати на главнина-

та коишто не може да се пресметаат согласно со основ-
ните услови на кредитот. Во тој случај, при известува-
њето за користење на средствата од кредитот, образе-
цот НД 4 - План на отплата на главнина се доставува 
заедно со образецот НД 2 - Реализација на користење. 

3.5.НД 5 - Спецификација на кредиторите/корисни-
ците. 

Образецот НД 5 - Спецификација на кредиторите/ко-
рисниците, се користи доколку согласно со договорот за 
кредит, се јавуваат повеќе кредитори или корисници на 
кредитот. Во тој случај, заедно со образецот НД 1 - При-
јава за земен кредит од нерезидент, се доставува и обра-
зецот НД 5 - Спецификација на кредиторите/корисни-
ците, на кој се наведуваат одделните кредитори/корис-
ници и износите коишто им припаѓаат. 

Обрасците се доставуваат до Народната банка во 
печатена форма, во 1 примерок. Народната банка може 
да воспостави и електронско доставување на подато-
ците, како алтернативен начин на известување. 

4. При измена на одредени елементи од договорот 
за кредит или при престанок на важење на договорот, 
се известува на образецот НД 1 - Пријава за земен кре-
дит од нерезидент, со избор на опциите „измена“ или 
„сторно“. 

При промена на корисниците/кредиторите, се из-
вестува на образецот НД 5 - Спецификација на креди-
тори/корисници, со избор на опциите „измена“ или 
„сторно“.   

Во случаи на погрешно известување или промена 
на информациите со кои се располагало во моментот 
на известувањето, се доставува сторно на соодветниот 
образец на планот и/или реализација со намера да се 
поништи постојниот образец. Заедно со сторнираниот 
се доставува и нов исправен образец на план и/или реа-
лизација.  

5. Во рамки на известувањето за една кредитна работа, 
секој доставен образец, односно документ, има единствен 
реден број. Редниот број на документот не може да се 
повтори во рамките на една кредитна пријава. 

6. Секој образец се заверува со потпис на резиден-
тот-должник и/или известувачот, со што тој гарантира 
за точноста на податоците доставени до Народната 
банка. 

 
III. НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ 

 
7. Со образецот НД 1 - Пријава за земен кредит од 

нерезидент се известува за: 
- нова кредитна пријава,  
- измена на кредитната пријава,  
- сторно на кредитната пријава, 
- откажување на неискористениот дел од кредитот. 

 
Известување за нова кредитна пријава 

 
8. При известувањето за нова кредитна работа, об-

разецот НД 1 се пополнува на следниов начин: 
8.1. Во обележјето 1. Вид на известување се означу-

ва само полето 5 „Нова пријава“. Полињата 1, 2, 3 и 4 
ги пополнува Народната банка. 

8.2. Во обележјето 2. Договор за кредит полињата 
се пополнуваат на следниов начин: 

- Во полето 1 „Датум на договорот“ се пишува да-
тумот кога е склучен договорот помеѓу должникот и 
кредиторот.  

- Во полето 2 „Вид договор“ се пишуваат шифрата 
и називот на видот на договорот.  

Видови и шифра на договорот:  
40 - Редовен - нормален договор за кредит, којшто 

ги содржи основните елементи на кредитната работа: 
износ, услови за давање, користење и враќање на кре-
дитот. 
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41 – Рамковен - вид договор за кредит во кој е пред-
видено користење на вкупниот рамковен износ на кре-
дитот во повеќе транши, односно поединечни кредити. 
Вкупниот износ на сите поединечни кредити не може 
да биде поголем од рамковниот износ, додека условите 
на поединечните кредити не мора да бидат исти. 

42 - Редовен како дел од рамковен договор - поеди-
нечен кредит (транша) како дел од рамковниот кредит. 

43 - Линија - договор со кој кредиторот му овозмо-
жува на должникот да користи одреден максимален из-
нос за одреден временски период. Со кредитната лини-
ја кредиторот му ги става средствата на располагање на 
должникот, но сѐ до моментот на реално повлекување 
на средствата, не постои обврска тие да се вратат. 

45 - Револвинг - договор за кредит со кој е утврдена 
горната граница на задолжување, при што во рамки на 
одреден временски период е можно враќање на дел од 
средствата на кредитот и повторно користење на сред-
ствата, но притоа да не биде надмината горната грани-
ца на задолжувањето. 

46 - Реорганизирање - договор со кој кредиторот и 
должникот ги менуваат првобитните услови за враќање 
на кредитот. Реорганизирањето може да се јави во фор-
ма на: 

Репрограмирање, договор со кој кредиторот му 
одобрува на должникот изменети услови на враќање на 
претходно склучен договор за кредит (продолжување 
на рокот на отплата или промена на каматната стапка); 

Рефинансирање, договор со кој кредиторот и долж-
никот договараат нов кредит за отплата на претходно 
склучен кредит. 

49 - Должнички  хартии од вредност - сите долж-
нички вредносни хартии со кои се тргува на организи-
рани или други финансиски пазари. Притоа, доказ за 
постоење на долгот е хартијата од вредност. 

50 - Преземање долг - произлегува од договор за це-
лосно или делумно преземање на постојниот долг на 
резидентот-должник од страна на друг резидент. Пре-
земениот долг најчесто се регулира со нови услови на 
кредитирање. 

- Полето 3 „Рамковна пријава“ се пополнува докол-
ку се пријавува транша од рамковен договор, т.е. до-
колку во полето 2 стои шифрата за видот на договорот 
42 - редовен како дел од рамковен договор. 

- Полето 4 „Шифра на реорганизација“ го пополну-
ва Народната банка.  

- Во полето 5 „Износ на кредитот“ се внесува изно-
сот на кредитот што е определен во договорот, со 2 де-
цимали. 

- Во полето 6 „Валута“ се пишуваат шифрата и на-
зивот на валутата од шифрарникот на валути којшто е 
составен дел на Упатството за начинот на вршење на 
платниот промет со странство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12, 
51/13, 144/13, 151/13, 186/13, 96/14, 125/14, 19/15 и 
106/15). 

- Во полето 7 „Рок на траење на кредитот“ се пишу-
ва рокот на траење на кредитот од договорот за кредит-
ната работа, и тоа: во првото поле „Години“ се пишува-
ат годините - број на цели години; во второто поле 
„Месеци“ се пишуваат месеците (од 0 заклучно со 11). 
Рокот на траење на кредитот се пресметува од датумот 
на потпишувањето на договорот или од датумот на 
првото користење, до последниот датум на отплатата 
на главнината. Податокот за траење на кредитот го 
содржи и периодот на почек. 

- Во полето 8 „Период на почек“ се пишува перио-
дот на почек од договорот за кредитната работа, и тоа: 
во првото поле „Години“ се пишуваат годините, бројот 

на цели години; во второто поле „Месеци“ се пишуваат 
месеците (од 0 заклучно со 11). Периодот на почек се 
пресметува од датумот на потпишување на договорот 
или од датумот на првото користење до датумот на 
првата отплата на главнината. 

8.3. Во обележјето 3. Должник полињата се попол-
нуваат на следниов начин: 

- Во полето 1 „Матичен број“ се пишува матичниот 
број на должникот (резидентот кој ја склучил кредит-
ната работа со нерезидент), како и називот/името, адре-
сата и седиштето на должникот. Доколку должникот е 
физичко лице, во полето 1 „Матичен број“ се пишува 
шифрата за физичко лице „1000000“, како и името и 
адресата на должникот. 

- Во полето 2 „Сектор“ се пишуваат шифрата и на-
зивот на секторот во кој припаѓа должникот. Прилог-
шифрарникот на секторите на должниците (согласно со 
Одлуката за национална класификација на институцио-
налните сектори), е составен дел на Упатството - 
1.Сектор на должник. 

8.4. Во обележјето 4. Кредитор полињата се попол-
нуваат на следниов начин: 

- Полето 1 „Шифра“ го пополнува Народната банка. 
По исклучок, кога во кредитот се јавуваат повеќе кре-
дитори, во полето 1 „Шифра“ се пишува зборот „по-
веќе“. Со пријавата задолжително се поднесува специ-
фикација на кредитори на образецот НД 5 со наведува-
ње на сите пропишани податоци. Известувачот задол-
жително го наведува податокот за називот/името и ад-
ресата/седиштето на кредиторот.  

- Во полето 2 „Држава“ се пишуваат шифрата и 
името на државата во која е седиштето на кредиторот 
од шифрарникот на земји и меѓународни организации, 
којшто е составен дел на Упатството за начинот на 
вршење на платниот промет со странство.  

- Во полето 3 „Сектор“ се пишуваат шифрата и на-
зивот на секторот во кој припаѓа кредиторот. Прилог-
шифрарникот на сектори на кредитори е составен дел 
на Упатството - 2. Сектор на кредитор. 

- Полето 4 „Поврзани лица“ се пополнува согласно 
со капиталната поврзаност на должникот и кредиторот. 

Под „Вид“ се пишува шифрата на видот на поврза-
ност, и тоа: 

0 - кога нема поврзаност помеѓу кредиторот и 
должникот; 

1 - кога кредиторот учествува со повеќе од 50% во 
капиталот на должникот; 

2 - кога кредиторот учествува со повеќе од 10% во 
капиталот на должникот; 

3 - кога должникот учествува со повеќе од 50% во 
капиталот на кредиторот; 

4 - кога должникот учествува со повеќе од 10% во 
капиталот на кредиторот; 

7 - кога должникот и кредиторот се хоризонтално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-нерезидент; 

8 - кога должникот и кредиторот се хоризонтално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-резидент; 

9 - кога должникот и кредиторот се вертикално пов-
рзани во рамките на иста групација на директен инвес-
титор-нерезидент; 

10 - кога должникот и кредиторот се вертикално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-резидент. 

Под „Учество“, доколку се одберат шифрите 1, 2, 3 
или 4, се пишува процентот на учество во капиталот. 
Доколку се одберат шифрите 7, 8, 9 и 10, не се пишува 
процентот на учество во капиталот.    
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8.5. Во обележјето 5. Вид и намена на кредитот по-
лињата се пополнуваат на следниов начин: 

- Во полето 1 „Вид кредит“ се пишуваат шифрата и 
називот на видот на кредитот од шифрарникот соста-
вен дел од Упатството -3. Вид кредит. 

Видот на кредитот се определува врз основа на до-
говорот за кредит и тој може да биде: 

Комерцијален кредит (трговски кредит - одложено 
плаќање) - ако со договорот за кредит е предвидена 
продажба на стоки или услуги помеѓу продавачот и ку-
пувачот со рок на отплата над една година;  

Комерцијален кредит (трговски кредит - аванс) - 
ако со договорот за кредит е предвидено примање 
аванс за иден извоз на стоки или услуги што ќе се из-
врши во рок подолг од една година; 

Стоковен кредит - ако кредиторот (финансиската 
институција или институцијата за кредитирање на из-
возот) со договорот за кредит однапред ја утврдил не-
говата намена, т.е. го одобрил за плаќање стоки или ус-
луги во меѓународниот промет; 

Финансиски кредит (заем) - ако со договорот креди-
торот директно му позајмува финансиски средства на 
должникот (вклучувајќи и банкарски краткорочни кре-
дитни линии); 

Должнички хартии од вредност - Издавање долж-
нички хартии од вредност од страна на резидент; 

Договори за повторно откупување хартии од вред-
ност (репо-договори); 

Субординиран заем - финансиски кредит, којшто во 
случај на стечај или ликвидација, ќе биде исплатен 
пред акционерите, а по намирувањето на обврските кон 
останатите доверители; 

Синдициран заем - финансиски кредит одобрен од 
група кредитори, администриран од една или повеќе 
банки (агент); 

Распределба на специјалните права на влечење 
(СПВ) - Меѓународен монетарен фонд; 

Финансиски лизинг - ако со договорот за лизинг да-
вателот на лизинг му го дава на користење предметот 
на лизинг на корисникот на лизинг, без пренос на соп-
ственоста, за определен временски период и под опре-
делени услови. 

- Во полето 2 „Намена на кредитот“ се пишуваат 
шифрата и називот на намената на кредитот од ши-
фрарникот којшто е составен дел од Упатството - 4. 
Намени за поодделните видови кредити. 

8.6. Во обележјето 6. Обезбедување полињата се 
пополнуваат на следниов начин: 

- Во полето 1 „Обезбеден“, означуваме „да“, докол-
ку договорот за кредит предвидува одреден инстру-
мент на обезбедување, или означуваме „не“ доколку 
кредитот не е обезбеден.  

Доколку кредитот е обезбеден, останатите полиња 
од ова обележје се пополнуваат на следниов начин:  

- Во полето 2 „Вид обезбедување“ се пишуваат ши-
фрата на видот на обезбедувањето од шифрарникот 
којшто е составен дел на Упатството - 5. Облик на 
обезбедувањето. 

- Во полето 3 „Матичен број/шифра“ се пишува: за 
резидентот давател на обезбедувањето на кредитот - 
матичен број на фирмата или за физичко лице шифрата 
„1000000“; за нерезидент давател на обезбедувањето на 
кредитот, шифрата ја внесува Народната банка.  

Известувачот задолжително ги наведува називот и 
седиштето на давателот на обезбедувањето на креди-
тот. 

Кога со договорот се предвидени 2 облика на обез-
бедување, вториот облик на обезбедување се пишува 
во вториот ред од ова поле. 

Кога работата е обезбедена со повеќе од 2 облика, 
во обележјето 13 „Забелешка“ се наведуваат податоци 
за нив. 

- Полето 4 „Јавно гарантиран“ задолжително се по-
полнува. Означуваме „да“, доколку договорот за кре-
дит предвидува гаранција или друг инструмент на 
обезбедување издаден од страна на Владата или влади-
на агенција. Кога кредитот не е јавно гарантиран, озна-
чуваме „не“.  

8.7. Во обележјето 7. Главнина полињата се попол-
нуваат на следниов начин: 

- Во полето 1 „Начин на отплата“ го означуваме на-
чинот на отплата на кредитот согласно со договорот за 
кредит, со можност за избор на следниве опции: 

Главнина во еднакви износи - Подразбира плаќање 
еднакви износи, во еднакви временски интервали во 
рамки на една календарска година, пр. месечно, 
квартално, полугодишно, годишно во текот на цело-
купниот период на отплата на кредитот.  

Нередовни отплати на главнина - Доколку се одбе-
ре оваа опција, известувачот задолжително треба да го 
достави образецот НД 4 - План на отплата на главнина-
та на искористениот износ на кредитот. 

Ануитет - Ануитетен начин на плаќање е плаќање 
во еднакви износи во кои ануитетот ги вклучува изно-
сите на главнината и каматата. Доколку се одбере оваа 
опција, задолжително треба да се пополни и полето 
„Износ на ануитетот“. 

Отплата во еден износ - Кај овој начин на отплата, 
првиот и последниот датум на отплата на главнина се 
исти.  

Поединечно користење - Оваа опција се одбира до-
колку со договорот за кредит на секое поодделно ко-
ристење следува поединечна отплата, во предвиден 
фиксен рок. Во полето „Број на месеци“ кај оваа опција 
се пишува рокот на отплата на поединечните корис-
тења.   

- Во полето 2 „Буџет“ означуваме „да“, кога изво-
рот на средствата за отплата на земениот кредит е Бу-
џетот на Република Македонија. Во сите други случаи 
се означува „не“. 

- Во полето 3 „Број на отплати во година“ се пишу-
ва бројот на отплати на главнината во една календар-
ска година, доколку се работи за редовни периодични 
отплати (можни се следниве комбинации: 1 за годишни 
отплати; 2 за полугодишни отплати; 4 за тримесечни 
отплати; 12 за месечни отплати). 

- Во полето 4 „Вкупен број на отплати“ се пишува 
вкупниот број на отплати на главнината во текот на 
траењето на кредитот. 

- Во полето 5 „Прв датум на отплата“ се пишува 
првиот датум на отплата на главнината.  

- Во полето 6 „Последен датум на отплата“ се пи-
шува последниот датум на отплата на главнината.  

8.8. Во обележјето 8. Камата полињата се пополну-
ваат на следниов начин: 

- Во полето 1 „Вид на каматна стапка“ се пишуваат 
шифрата и називот на видот на каматната стапка од 
шифрарникот на каматни стапки, којшто е составен дел 
на Упатството - 6. Видови каматни стапки. 

- Полето 2 „Висина на каматната стапка“ се пишува 
висината на каматната стапка, во проценти со 4 деци-
мали. Кога каматната стапка е променлива, се пишува 
висината на каматната стапка што е во важност на де-
нот на потпишувањето на договорот. 

- Во полето 3 „Маржа“ се пишува висина на маржа-
та (фиксниот дел од променливата каматна стапка), во 
проценти со 4 децимали. 
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- Во полето 4 „Прв датум на отплата“ се пишува 
првиот датум на отплата на каматата. 

- Во полето 5 „Последен датум на отплата“ се пи-
шува последниот датум на отплата на каматата. 

Доколку во договорот за кредит се предвидени по-
веќе каматни стапки за време на траењето на кредитот, 
за секој период на промена се доставува образецот НД 
1 за измена, со што се менува ова обележје. 

- Во полето 6 „Задоцнета камата“  се пишуваат ши-
фрата и називот на видот на каматната стапка којашто 
се применува за задоцнети плаќања, од шифрарникот 
на каматни стапки, којшто е составен дел на Упатство-
то - 6. Видови каматни стапки. 

- Во полето 7 „Висина на каматната стапка“ се пи-
шува висината на задоцнетата каматна стапка, во про-
центи со 4 децимали. Кога каматната стапка е промен-
лива, се пишува висината на каматната стапка што е во 
важност на денот на потпишувањето на договорот. 

- Во полето 8 „Маржа“ се пишува висината на 
маржата (фиксниот дел од променливата задоцнета ка-
матна стапка), во проценти со 4 децимали. 

- Во полето 9 „Број на отплати во година“ се пишу-
ва бројот на отплатите на каматата во една календарска 
година, доколку се работи за редовни периодични от-
плати (можни се следниве комбинации: 1 за годишни 
отплати; 2 за полугодишни отплати; 4 за тримесечни 
отплати; 12 за месечни отплати). 

- Полето 10 „Начин на пресметување на каматата“ 
се пополнува на следниов начин: во полето „За месец“ 
се означува 1, ако за пресметување на каматата се ко-
ристи календарскиот број денови за месецот или 2 ако 
секој месец се пресметува како да има 30 дена; во поле-
то „За година“ се означува 1, ако за пресметување на 
каматата се користи календарскиот број денови во го-
дината или 2 ако се смета дека годината има 360 дена. 

8.9. Во обележјето 9. Трошоци се пишуваат вкупни-
те трошоци на кредитот предвидени со договорот за 
кредит, како процент од износот на кредитот, со 4 де-
цимали. 

Полињата се пополнуваат на следниов начин: 
- Полето 1 „Годишно“ се пополнува кога трошоци-

те се плаќаат повеќекратно низ целиот период на трае-
ње на кредитот. 

- Полето 2 „Еднократно“ се пополнува кога трошо-
ците се плаќаат во 1 износ. 

Се евидентираат следниве видови трошоци: 
- провизија на неискористениот дел на кредитот; 
- провизија за управување со кредитот; 
- провизија за организирање на кредитот; 
- останати трошоци - останатите трошоци се трошо-

ците коишто не се опфатени со претходните видови. 
8.10. Обележјето 10. Корисник на кредитот се по-

полнува само доколку, согласно со законската регула-
тива, како учесник - корисник на средствата во кредит-
ната работа, со договорот за кредит, е предвиден друг 
резидент.  

- Во полето 1 „Матичен број“ се пишуваат матични-
от број, називот/името и  адресата/седиштето на корис-
никот на кредитот. Доколку корисникот на кредитот е 
физичко лице, се пишува шифрата за физичко лице 
„1000000“. Доколку во работата настапуваат повеќе ко-
рисници, во полето 1 „Матичен број“ се пишува зборот 
„повеќе“ и со пријавата задолжително се поднесува 
спецификацијата на корисници на кредитот на образе-
цот НД 5. 

8.11. Обележјето 11. Странска осигурителна инсти-
туција се пополнува доколку со договорот за кредит е 
предвидено кредитот да биде осигурен кај странска 
осигурителна институција. 

- Полето 1 „Шифра“ го пополнува  Народната 
банка, а  известувачот ги внесува податоците за нази-
вот, седиштето и државата на осигурителната институ-
ција.  

- Во полето 2 „Процент на осигурување“ се пишува 
процентот на осигурување од износот на кредитот, со 4 
децимали. 

8.12. Обележјето 12. Известувач за пријавата се по-
полнува со податоците за должникот, доколку самиот 
известува за кредитната работа или за овластено лице-
известувач, кога должникот овластува друго правно 
лице да ја известува Народната банка за кредитната ра-
бота. 

- Во полето 1 „Матичен број“ се пишуваат матични-
от број на фирмата, називот, адресата и седиштето.  

- Во полето 2 „Лице за контакт“ се пишуваат името 
и презимето на лицето за контакт, броевите за телефон 
и телефакс и адресата на електронската пошта. Обе-
лежјето се потврдува со потпис на одговорното лице на 
известувачот. 

8.13. Во обележјето 13. Забелешка се пишуваат до-
полнителни информации за кредитната работа за кои 
известувачот смета дека треба да ѝ бидат ставени на 
увид на Народната банка. 

8.14. Во обележјето 14. Заверка на пријавата – 
должник се пишуваат името и презимето на одговорно-
то лице на должникот. Податоците наведени во прија-
вата се потврдуваат со потпис на одговорното лице на 
должникот. 

 
Известување за измена на кредитната пријава 
 
9. Одредени податоци може да претрпат измена ка-

ко резултат на промена на договорните услови на кре-
дитот, со поднесување анекс на договорот или друг до-
кумент од кој може да се видат промените на условите. 

Промената на должникот и на валутата на веќе еви-
дентирана пријава не може да се спроведе со измената 
на кредитната пријава. За ваквите промени во договор-
ните односи треба да се достави нова кредитна пријава, 
а постојната да се затвори. 

Доколку поради специфични измени во основните 
елементи на кредитот не можат да се извршат соодвет-
ни промени на постојната кредитна пријава, Народната 
банка го задржува правото со известувачот да договори 
поинаков начин на евидентирање на настаните про-
мени.  

За измената на кредитна пријава се известува на об-
разецот НД 1 на следниов начин: 

- Во обележјето „Вид на известување“, во полето 2 
„Број на кредитот“, се пишува регистарскиот број на 
кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 

- Во полето 3 „Број на документот“ се наведува ред-
ниот број на документот. 

- Се обележува полето 6 „Измена на пријавата“ и се 
внесува датумот на настанување на измената. 

- Во обележјата 2-13 од образецот НД 1 се пополну-
ваат само полињата коишто се менуваат во согласност 
со договорните промени.  

Известувачот задолжително го пополнува образе-
цот во обележјето 12, а должникот го заверува во обе-
лежјето 14. 

 
Известување за сторно на кредитната пријава 
 
10. Сторно на пријавата за земен кредит од нерези-

дент се доставува како резултат на престанок на важе-
ње на договорот за кредит, во ситуација кога тој вооп-
што не се извршил, т.е. кога не настанале никакви 
трансакции врз основа на кредитната работа.  

За сторно на кредитна пријава се известува на обра-
зецот НД 1, на следниов начин: 



 Стр. 34 - Бр. 212                                                                                    1 декември 2015 
 

- Во обележјето „Вид на известување“, во полето 2 
„Број на кредитот“ се пишува регистарскиот број на 
кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 

- Во полето 3 „Број на документот“ се наведува ред-
ниот број на документот. 

- Се обележува полето 7 „Сторно на пријавата“ и се 
внесува датумот на престанокот на важењето на дого-
ворот за кредит. 

Останатите обележја од образецот НД 1 не се по-
полнуваат. 

Известувачот задолжително го пополнува образе-
цот во обележјето 12, а должникот го заверува во обе-
лежјето 14. 

 
Известување за откажување на неискористениот 

дел од кредитот 
 
11. Во случај кога договорните страни постигнуваат 

заемна согласност дел од кредитот да не се користи, 
должникот врз основа на писмен документ којшто ја 
изразува ваквата согласност на договорните страни, из-
вестува за откажување на неискористениот дел од кре-
дитот.   

За откажување на неискористениот дел од кредитот 
се известува на образецот НД 1, на следниов начин: 

- Во обележјето „Вид на известување“, во полето 2 
„број на кредитот“ се пишува регистарскиот број на 
кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 

- Во полето 3 „број на документот“, се наведува 
редниот број на документот. 

- Се обележува полето 8 „Откажување на неиско-
ристениот дел од кредитот“ и се внесуваат датумот на 
постигнатата согласност и износот на неискористениот 
дел од кредитот што се откажува. 

Останатите обележја од образецот НД 1 не се по-
полнуваат. 

Известувачот задолжително го пополнува образе-
цот во обележјето 12, а должникот го заверува во обе-
лежјето 14. 

12. Со образецот НД 2 - Реализација на користење 
се известува за: 

- ново користење, 
- сторно на претходно доставен документ за корис-

тење. 
 

Известување за ново користење 
  
13. За известување за ново користење се пополнува 

образецот НД 2 на следниов начин: 
- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува 

единствениот број на кредитот под кој е евидентиран 
во Народната банка. 

- Во полето 2 „Број на документот“ се пишува ред-
ниот број на документот.  

- Во полето 3 „Износ на користење“ се пишува 
вкупниот износ на користење (збир на износите од по-
лето 9) со 2 децимали. 

- Во полето 4 „Ново користење“ се означува полето 
за ново користење. 

- Во полето 6 „Реден број“ се пишува редниот број 
на секоја ставка.  

- Во полето 7 „Код на користење“ се пишува еден 
од следниве кодови: 

1 - користење во пари (финансиски средства); 
2 - користење врз основа на кредитите за реоргани-

зирање на долгот. Користењето на кредитите за реорга-
низирање на долгот секогаш се јавува во пар со затво-
рање на долгот од старите кредити коишто се реорга-
низирани; 

3 - фиктивно користење - заради префрлање долг 
кај „специфични работи“ од една пријава којашто се 
гасне на друга пријава којашто се отвора. Фиктивното 
користење секогаш се јавува во пар со фиктивната от-
плата со која кај специфичните работи се гасне долгот 
на старата пријава, додека со фиктивното користење се 
формира долг на друга пријава во висина на претход-
ниот долг; 

4 - зголемување на долгот врз основа на капитали-
зација на каматата; 

5 - користење во стоки; 
6 - користење во услуги; 
7 - користење како резултат на претворање сопстве-

нички влог во долг; 
8 - користење како резултат на претворање долж-

нички хартии од вредност во заем; 
9 - претворање комерцијален кредит-аванс во заем; 
10 - претворање комерцијален кредит-увоз во заем; 
11 - користење како резултат на задржани трошоци 

врз основа на договор за кредит; 
12 - користење како резултат на промена на статус 

на резидент во нерезидент или нерезидент во резидент. 
- Во полето 8 „Датум на користење“ се пишува да-

тумот на користењето на средствата. 
- Во полето 9 „Износ“ се пишува износот на корис-

тењето со 2 децимали. 
- Во полето 10 „Состојба на долг“ се пишува новата 

состојба на долгот на ниво на пријава како збир на 
претходната состојба на долгот и износот на користење 
од полето 9. 

- Полето 11 „Забелешка“ се користи за дополнител-
ни информации за кои известувачот смета дека треба 
да ѝ бидат ставени на увид на Народната банка. 

- Во полето 12 „Известувач“ се наведува датумот на 
доставување, се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
Известување за сторно на претходно доставен  

документ за користење 
 
14. За известување за сторно на претходно доставен 

документ за користење, образецот НД 2 се пополнува 
на следниов начин: 

- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 
на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 

- Во полето 2 „Број на документот“ се пишува ред-
ниот број на документот. 

- Се означува полето 5 „Сторно на користење“ и се 
наведува бројот на документот што се сторнира.  

- Останатите полиња од 6 до 11 не се пополнуваат. 
- Во полето 12 „Известувач“ се наведува датумот на 

доставување и се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

15. Со образецот НД 3 - Реализација на отплата се 
известува за: 

- нова отплата, 
- сторно на претходно доставен документ за от-

плата. 
 

Известување за нова отплата 
 
16. Образецот НД 3 се пополнува на следниов на-

чин: 
- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 

на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 
- Во полето 2 „Број на документот“ се пишува ред-

ниот број на документот.  
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- Во полето 3 „Вкупно платен износ“ се пишува 
вкупниот износ на отплата (збир на износите од полето 
11) со 2 децимали. 

- Полето 4 „Главнина“ се означува доколку со доку-
ментот се известува за отплатите на главнината. 

- Полето 5 „Камата“ се означува доколку со доку-
ментот се известува за отплатите на каматата. 

- Во полето 6 „Нова“ се означува полето за новата 
отплата. 

- Во полето 8 „Реден број“ се пишува редниот број 
на секоја ставка.  

- Во полето 9 „Код на отплата“ се пишува еден од 
следниве кодови: 

1 - отплата во пари (финансиски средства); 
2 - затворање по реорганизирање на долгот. Отпла-

тата за реорганизирање на долгот секогаш се јавува во 
пар со користењето кредит кај друга кредитна пријава; 

3 - фиктивна отплата - заради префрлање долг кај 
специфични работи од една пријава којашто се гасне на 
друга пријава којашто се отвора. Фиктивната отплата се-
когаш се јавува во пар со фиктивното користење, со што 
кај специфичните работи се гасне долгот на старата при-
јава, додека со фиктивното користење се формира долг 
на друга пријава во висина на претходниот долг; 

4 - капитализација на камата - претворање во долг; 
5 - платена задоцнета камата; 
6 - претворање долг во сопственички влог; 
7 - претворање долг врз основа на заем во должнич-

ки хартии од вредност; 
8 - простување на долгот; 
9 - отплата во стоки; 
10 - отплата со вршење услуги; 
11 - намалување на долг како резултат на промена 

на статусот на резидент во нерезидент; 
12 - репрограмирана задоцнета камата; 
13 - други облици на конверзија на долг; 
14 - намалување на долгот врз основа на преземање 

долг од страна на нерезидент; 
15 - намалување на долгот врз основа на откуп на 

кредитно побарување на нерезидент од страна на рези-
дент; 

16 - отпис на долгот. 
- Во полето 10 „Датум на отплата“ се пишува дату-

мот на вршење на отплатата. 
- Во полето 11 „Износ“ се пишува износот на отпла-

тата со 2 децимали. 
- Поле 12 „Состојба на долг (состојба на платена ка-

мата)“. Доколку се работи за вршење отплата на глав-
нината, во ова поле се пишува состојбата на долгот ка-
ко разлика помеѓу претходната состојба на долгот и из-
носот на отплатената главнина од полето 11. Доколку 
се работи за вршење отплата на камата, во ова поле се 
пишува кумулативот на платената камата како збир на 
претходната состојба на платена камата и износот на 
платена камата од полето 11. 

- Полето 13 „Забелешка“ се користи за дополнител-
ни информации за кои известувачот смета дека треба 
да ѝ бидат ставени на увид на Народната банка. 

- Во полето 14 „Известувач“ се наведува датумот на 
доставување, се става потпис на овластените лица на 
известувачот. 

 
Известување за сторно на претходно доставен  

документ за отплата 
 
17. За известување за сторно на претходно доставен 

документ за отплата, образецот НД 3 се пополнува на 
следниов начин: 

- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 
на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка.  

- Во полето 2 „Број на документот“  се пишува ред-
ниот број на документот. 

- Се означува полето 4 „Главнина“ доколку се стор-
нира отплатата на главнината. 

- Се означува полето 5 „Камата“ доколку се сторни-
ра отплатата на каматата. 

- Се означува полето 7 „Сторно на отплата“ и се на-
ведува бројот на документот што се сторнира.  

- Останатите полиња од 8 до 12 не се пополнуваат. 
- Во полето 14 „Известувач“ се наведува датумот на 

доставување и се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
НД 4 - План на отплата на главнината 

 
18. Известувачот доставува план на отплата на 

главнината само доколку начинот на отплата на глав-
нината во образецот НД 1 е дефиниран со избор на оп-
цијата нередовни отплати на главнината. Планот на от-
плата на главнината се доставува по известувањето за 
користењето на средствата од кредитот или промената 
на условите на отплата на кредитот. Планот на отплата 
на главнината треба да се изготви на износот на момен-
талната состојба на долгот.  

 
Известување за нов план 

 
19. Образецот НД 4 се пополнува на следниов на-

чин: 
- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 

на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 
- Во полето 2 „Број на документот“ се пишува ред-

ниот број на документот.  
- Во полето 3 „Вкупен износ на планот“ се пишува 

вкупниот износ на планот (збир на износите од полето 
8) со 2 децимали. 

- Во полето 4 „Нов план“ се означува полето „нов 
план“. 

- Во полето 6 „Реден број“ се пишува редниот број 
на секоја ставка.  

- Во полето 7 „Датум на отплата“ се пишува дату-
мот на ставката на планот. 

- Во полето 8 „Износ“ се пишува износот на ставка-
та на планот со 2 децимали. 

- Полето 9 „Забелешка“ се користи за дополнителни 
информации за кои известувачот смета дека треба да ѝ 
бидат ставени на увид на Народната банка. 

- Во полето 10 „Известувач“ се наведува датумот на 
доставување, се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
Известување за сторно на претходно доставен  

документ на план 
 
20. За известување за сторно на претходно доставен 

документ на план, образецот НД 4 се пополнува на 
следниов начин: 

- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 
на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 

- Во полето 2 „Број на документот“ се пишува ред-
ниот број на документот. 

- Се означува полето 5 „Сторно на план“ и се наве-
дува бројот на документот што се сторнира. 
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- Останатите полиња од 6 до 8 не се пополнуваат. 
- Во полето 10 „Известувач“ се пишува датумот на 

доставување и се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
НД 5 - Спецификација на кредиторите/корисниците 

 
21. Образецот НД 5 се поднесува со пријава за зе-

мен кредит на резидент од нерезидент во случаи кога 
треба да се даде спецификација на кредитори  (обележ-
је  4 од образецот НД 1) или  спецификација на корис-
ници (обележје 10 од образецот НД 1). 

 
Известување за нова спецификација 

 
22. Образецот НД 5 се пополнува на следниов на-

чин: 
- За спецификација на корисниците не се пополну-

ваат полињата 10, 13 и 15. 
- За спецификација на кредиторите не се пополну-

ваат полињата 9 и 10.  
- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 

на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 
- Во полето 2 „Број на документот“ се пишува ред-

ниот број на документот. 
- Во полето 3 „Вкупен износ“ се пишува вкупниот 

износ на спецификацијата (збирот на износите од поле-
то 16) со 2 децимали. 

- Во полето 4 „Вид на спецификација“ се пишува 
шифрата на видот на спецификацијата, и тоа: 1 докол-
ку се работи за спецификација на корисниците,  2 до-
колку се работи за спецификација на кредиторите.  

- Во полето 5 „Нова“ се означува полето за нова 
спецификација. 

- Во полето 8 „Реден број“ се пишува редниот број 
на секоја ставка.  

- Во полето 9 „Матичен број“ се пишува матичниот 
број на домашната фирма - корисник на кредитот. До-
колку како корисник на кредитот се јавува физичко 
лице, се користи шифрата за физичко лице „1000000“. 

- Полето 10 „Шифра на нерезидентот“ го пополнува 
Народната банка. 

- Во полето 11 „Назив/име“ се пишува називот на 
корисникот на кредитот/кредиторот. 

- Во полето 12 „Адреса/седиште“ се пишуваат адре-
сата и седиштето на корисникот на кредитот/кредито-
рот.  

- Во полето 13 „Држава“ се пишуваат шифрата и 
името на државата во која е седиштето на кредиторот, 
од шифрарникот на земјите и меѓународните организа-
ции, којшто е составен дел на Упатството за начинот 
на вршење на платниот промет со странство. 

- Во полето 14 „Сектор“ се пишува секторот на ко-
рисникот на кредитот/кредиторот, согласно со соодвет-
ниот шифрарник.  

- Полето 15 „Поврзани лица“ се пополнува во сог-
ласност со капиталната поврзаност на должникот и 
кредиторот.  

- Под „Вид“ се пишува шифра на видот на поврза-
ност, и тоа: 

0 - кога нема поврзаност помеѓу кредиторот и 
должникот; 

1 - кога кредиторот учествува со повеќе од 10% во 
капиталот на должникот; 

2 - кога кредиторот учествува со повеќе од 50% во 
капиталот на должникот; 

3 - кога должникот учествува со повеќе од 10% во 
капиталот на кредиторот; 

4 - кога должникот учествува со повеќе од 50% во 
капиталот на кредиторот; 

7 - кога должникот и кредиторот се хоризонтално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-нерезидент; 

8 - кога должникот и кредиторот се хоризонтално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-резидент; 

9 - кога должникот и кредиторот се вертикално пов-
рзани во рамките на иста групација на директен инвес-
титор-нерезидент; 

10 - кога должникот и кредиторот се вертикално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-резидент. 

- Под „Учество“, доколку се одберат шифрите 1, 2, 
3 или 4, се пишува процентот на учество во капиталот. 
Доколку се одберат шифрите 7, 8, 9 и 10, не се пишува 
процентот на учеството во капиталот.    

- Во полето 16 „Износ“ се пишува износот на кре-
дитот којшто му припаѓа на соодветниот корисник/кре-
дитор. 

- Полето 17 „Забелешка“ се користи за дополнител-
ни информации за кои известувачот смета дека треба 
да ѝ бидат ставени на увид на Народната банка. 

- Во полето 18 „Известувач“ се пишува датумот на 
доставување, се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
Известување за измена на претходно доставена  

спецификација 
 
23. Измена на спецификацијата се врши со означу-

вање на полето 6 „измена“ и наведување на бројот на 
документот што се менува. Во документот се пополну-
ваат само полињата коишто се менуваат.   

Во полето 18 „Известувач“ се пишува датумот на 
доставување, се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
Известување за сторно на претходно доставена  

спецификација 
 
24. Сторно на спецификација се врши со означува-

ње на полето 7 „сторно“ и со наведување на бројот на 
документот кој се сторнира. Останатите обележја од 8 
до 16 не се пополнуваат.   

Во полето 18 „Известувач“ - Се пополнува датум на 
доставување, се става потпис на овластени лица на из-
вестувачот.  

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  
25. Со стапувањето на сила на ова упатство преста-

нува да важи Упатството за начинот и условите за пое-
динечно известување за кредитите земени од  нерези-
денти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
162/10, 186/13 и 97/14). 

 
26. Ова упатство влегува во сила на денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
У бр. 37633  

26 ноември 2015 година Гувернер, 
Скопје Димитар Богов, с.р. 
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5883. 
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 и 153/15), член 42 став 2 од Законот за девизно 
работење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 
188/13, 97/15 и 153/15) и точка 12 од Одлуката за начи-
нот и условите за евидентирање и поднесување извеш-
таи за склучените кредитни работи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 173/15), гувернерот на 
Народната банка на Република Македонија го донесе 
следново 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНО 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИТЕ ОДОБРЕНИ НА 

НЕРЕЗИДЕНТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со ова упатство се пропишуваат начинот и усло-

вите за поединечно евидентирање и известување за 
кредитите одобрени на нерезиденти, обрасците за из-
вестување и начинот на нивно пополнување.  

Евиденцијата на кредитните работи со нерезиденти 
и известувањето за нив се врши за статистички цели. 

 
II. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
2. Резидентот (во понатамошниот текст: известува-

чот) кој склучил договор за кредит со нерезидент треба 
да ја извести Народната банка на Република Македони-
ја (во понатамошниот текст: Народната банка) за склу-
чениот договор за кредит во рок од 10 работни дена од 
денот на склучувањето на договорот.  

Известувачот ја известува Народната банка и за це-
локупниот промет (трансакции на одобрување и напла-
ти на главнина и камата) во рок од 5 работни дена од 
денот на настанувањето на трансакцијата.  

Известувачот ја известува Народната банка за нас-
танатите измени на договорот за кредит, во рок од 5 ра-
ботни дена од денот на настанувањето на измената.  

Резидентот може да даде писмено овластување на 
овластена банка или на друго правно лице да известува 
во негово име за кредитите одобрени на нерезиденти. 

3. За потребите на известувањето се користат сле-
дниве обрасци: 

3.1 НП 1 - Пријава за одобрен кредит на нерези-
дент. 

Образецот НП 1 - Пријава за одобрен кредит на не-
резидент, се доставува при известување за нова кредит-
на работа. Образецот се пополнува врз основа на усло-
вите и елементите на склучениот договор за кредит. 
Народната банка ја евидентира кредитната работа и до-
делува единствен број на кредитот. Во натамошното 
известување за кредитната работа, известувачот треба 
да се повикува на единствениот број на кредитот. 

3.2 НП 2 - Реализација на одобрување. 
Образецот НП 2 - Реализација на одобрувањето, се 

доставува при известувањето за одобрување средства 
од одобрениот кредит, врз основа на претходно евиден-
тирана кредитна работа. 

3.3 НП 3 - Реализација на наплата. 
Образецот НП 3 - Реализација на наплата, се доста-

вува при известувањето за наплата на главнина/камата, 
врз основа на претходно евидентирана кредитна ра-
бота. 

3.4 НП 4 - План на наплата на главнината. 
Образецот НП 4 - План на наплата на главнината, 

се доставува доколку согласно со договорот за кредит, 
предвидениот план на наплата нема редовна периодич-
ност, т.е. се пријавени нередовни наплати на главнина-
та коишто не може да се пресметаат согласно со основ-
ните услови на кредитот. Во тој случај, при известува-
њето  за одобрување на средствата од кредитот, образе-
цот НП 4 - План на наплата на главнината, се доставува 
заедно со образецот НП 2 - Реализација на одобрување.  

3.5 НП 5 - Спецификација на корисниците/давате-
лите. 

Образецот НП 5  - Спецификација на корисни-
ците/давателите, се користи доколку согласно со дого-
ворот за кредит, се јавуваат повеќе корисници или да-
ватели на кредитот. Во тој случај заедно со образецот 
НП 1 - Пријава за одобрен кредит на нерезидент, се 
доставува и образецот НП 5 - Спецификација на корис-
ниците/давателите, на кој се наведуваат одделните ко-
рисници/даватели и износите коишто им припаѓаат.  

Обрасците се доставуваат до Народната банка во 
печатена форма, во 1 примерок. Народната банка може 
да воспостави и електронско доставување на подато-
ците, како алтернативен начин на известување. 

4. При измена на одредени елементи од договорот 
за кредит или при престанок на важењето на догово-
рот, се известува на образецот НП 1 - Пријава за одоб-
рен кредит на нерезидент, со избор на опциите „из-
мена“ или „сторно“. 

При промена на корисниците/давателите се извес-
тува на образецот НП 5 - Спецификација на корис-
ници/даватели, со избор на опциите „измена“ или 
„сторно“.   

Во случаи на погрешно известување или промена 
на информациите со кои се располагало во моментот 
на известување, се доставува сторно на соодветниот 
образец на планот и/или реализација со намера да се 
поништи постојниот образец. Заедно со сторнираниот 
се доставува и нов исправен образец на планот и/или 
реализација.  

5. Во рамки на известувањето за една кредитна ра-
бота, секој доставен образец односно документ има 
единствен реден број. Редниот број на документот не 
може да се повтори во рамките на една кредитна при-
јава. 

6. Секој образец се заверува со потпис на резиден-
тот-доверител и/или известувачот, со што тој гаранти-
ра за точноста на податоците доставени до Народната 
банка. 

 
III. НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ 

 
7. Со образецот НП 1 - Пријава за одобрен кредит 

на нерезидент се известува за: 
- нова кредитна пријава,  
- измена на кредитната пријава,  
- сторно на кредитната пријава, 
- откажување на неискористениот дел од кредитот.  

 
Известување за нова кредитна пријава 

 
8. При известувањето за нова кредитна работа, об-

разецот НП 1 се пополнува на следниов начин:  
8.1. Во обележјето 1. Вид на известување се означу-

ва само полето 5 „Нова пријава“. Полињата 1, 2, 3 и 4 
ги пополнува Народната банка. 

8.2. Во обележјето 2. Договор за кредит полињата 
се пополнуваат на следниов начин:   

- Во полето 1 „Датум на договорот“ се пишува да-
тумот кога е склучен договорот помеѓу доверителот и 
корисникот.  
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- Во полето 2 „Вид договор“ се пишува шифрата и 
називот на видот на договорот.  

Видови и шифра на договорот: 
40 - Редовен - нормален договор за кредит којшто 

ги содржи основните елементи на кредитната работа: 
износ, услови за давање, одобрување и наплата на кре-
дитот. 

41 - Рамковен - вид договор за кредит во кој е пред-
видено вкупниот рамковен износ на кредитот да се 
одобрува во повеќе транши, односно поединечни кре-
дити. Вкупниот износ на сите поединечни кредити не 
може да биде поголем од рамковниот износ, додека ус-
ловите на поединечните кредити не мора да бидат 
исти. 

42 - Редовен како дел од рамковен договор - поеди-
нечен кредит (транша) како дел од рамковниот кредит. 

43 - Линија - договор со кој доверителот му овозмо-
жува на корисникот да користи одреден максимален 
износ за одреден временски период. Со кредитната ли-
нија доверителот му ги става средствата на располага-
ње на корисникот, но сѐ до моментот на реално одоб-
рување на средствата не постои обврска тие да се вра-
тат. 

45 - Револвинг - договор за кредит со кој е утврдена 
горната граница на побарување, при што во рамки на 
одреден временски период е можна наплата на дел од 
средствата на кредитот и повторно одобрување на 
средствата, но притоа да не биде надмината горната 
граница на побарувањето. 

46 - Реорганизирање - договор со кој доверителот и 
корисникот ги менуваат првобитните услови за враќа-
ње на кредитот. Реорганизирањето може да се јави во 
форма на: 

Репрограмирање - договор со кој доверителот на 
корисникот му одобрува изменети услови на враќање 
на претходно склучениот договор за кредит (продолжу-
вање на рокот на наплата или промена на каматната 
стапка); 

Рефинансирање - договор со кој доверителот и ко-
рисникот договараат нов кредит за наплата на претход-
но склучениот кредит. 

49 - Должнички хартии од вредност  - сите долж-
нички вредносни хартии со кои се тргува на организи-
рани или други финансиски пазари. Притоа, доказ за 
постоење на побарувањето е хартијата од вредност. 

50 - Преземање на побарување  - произлегува од до-
говорот за целосно или делумно преземање на постој-
ното побарување на резидентот-доверител од страна на 
друг резидент. Преземеното побарување најчесто се ре-
гулира со нови услови на кредитирање. 

- Полето 3 „Рамковна пријава“ се пополнува докол-
ку се пријавува транша од рамковен договор, т.е. до-
колку во полето 2 стои шифра за видот на договорот 42 
- редовен како дел од рамковен договор. 

- Во полето 4 „Износ на кредитот“ се внесува изно-
сот на кредитот којшто е определен во договорот, со 2 
децимали. 

- Во полето 5 „Валута“ се пишуваат шифрата и на-
зивот на валутата од шифрарникот на валути којшто е 
составен дел на Упатството за начинот на вршење на 
платниот промет со странство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12, 
51/13, 144/13, 151/13, 186/13, 96/14, 125/14, 19/15 и 
106/15). 

- Во полето 6 „Рок на траење на кредитот“ се пишу-
ва рокот на траење на кредитот од договорот за кредит-
ната работа, и тоа: во првото поле „Години“ се пишува-
ат годините - број на цели години; во второто поле 
„Месеци“ се пишуваат месеците (од 0 заклучно со 11). 
Рокот на траењето на кредитот се пресметува од дату-

мот на потпишувањето на договорот или од датумот на 
првото одобрување, до последниот датум на наплата на 
главнината. Податокот за траењето на кредитот го сод-
ржи и периодот на почек. 

- Во полето 7 „Период на почек“ се пишува перио-
дот на почек од договорот за кредитната работа, и тоа: 
во првото поле „Години“ се пишуваат годините, број 
на цели години; во второто поле „Месеци“ се пишуваат 
месеците (од 0 заклучно со 11). Периодот на почек се 
пресметува од датумот на потпишувањето на догово-
рот или од датумот на првото одобрување, до датумот 
на првата наплата на главнината. 

8.3. Во обележјето 3. Доверител полињата се попол-
нуваат на следниов начин: 

- Во полето 1 „Матичен број“ се пишува матичниот 
број на доверителот (резидентот кој ја склучил кредит-
ната работа со нерезидентот), како и називот/името, ад-
ресата и седиштето на доверителот. Доколку доверите-
лот е физичко лице, во полето 1 „Матичен број“ се пи-
шува шифрата за физичко лице „1000000“, како и име-
то и адресата на доверителот. 

- Во полето 2 „Сектор“ се пишува шифрата и нази-
вот на секторот во кој припаѓа доверителот. Прилог-
шифрарникот на секторите на доверителите (согласно 
со Одлуката за национална класификација на институ-
ционалните сектори) е составен дел на Упатството - 1. 
Сектор на доверител. 

8.4. Во обележјето 4. Корисник полињата се попол-
нуваат на следниов начин: 

- Полето 1 „Шифра“ го пополнува Народната банка. 
По исклучок, кога во кредитот се јавуваат повеќе ко-
рисници во полето 1 „Шифра“ се пишува зборот „по-
веќе“. Со пријавата задолжително се поднесува специ-
фикација на корисниците на образецот НП 5 со наведу-
вање на сите пропишани податоци. Известувачот за-
должително го наведува податокот за називот/името и 
адресата/седиштето на корисникот.  

- Во полето 2 „Држава“ се пишуваат шифрата и 
името на државата во која е седиштето на корисникот 
од шифрарникот на земји и меѓународни организации 
којшто е составен дел на Упатството за начинот на 
вршење на платниот промет со странство.  

- Во полето 3 „Сектор“ се пишуваат шифрата и на-
зивот на секторот во кој припаѓа корисникот. Прилог-
шифрарникот на секторите на корисниците е составен 
дел на Упатството - 2. Сектор на корисник. 

- Полето 4 „Поврзани лица“ се пополнува согласно 
со капиталната поврзаност на доверителот и корисни-
кот. 

Под „Вид“ се пишува шифрата на видот на поврза-
носта, и тоа: 

0  - кога нема поврзаност помеѓу доверителот и ко-
рисникот; 

1 - кога корисникот учествува со повеќе од 50% во 
капиталот на доверителот; 

2 - кога корисникот учествува со повеќе од 10% во 
капиталот на доверителот; 

3 - кога доверителот учествува со повеќе од 50% во 
капиталот на корисникот; 

4 - кога доверителот учествува со повеќе од 10% во 
капиталот на корисникот; 

7 - кога доверителот и корисникот се хоризонтално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-нерезидент; 

8 - кога доверителот и корисникот се хоризонтално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-резидент; 

9 - кога доверителот и корисникот се вертикално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-нерезидент; 
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10 - кога доверителот и корисникот се вертикално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор - резидент.  

Под  „Учество“, доколку се одберат шифрите 1, 2, 3 
или 4, се пишува процентот на учество во капиталот. 
Доколку се одберат шифрите 7, 8, 9 и 10, не се пишува 
процентот на учество во капиталот.    

8.5. Во обележјето 5. Вид и намена на кредитот по-
лињата се пополнуваат на следниов начин: 

- Во полето 1 „Вид на кредит“ се пишуваат шифра-
та и називот на видот на кредитот од шифрарникот што 
е составен дел од Упатството - 3. Вид кредит. 

Видот на кредитот се определува врз основа на до-
говорот за кредит и тој може да биде: 

Комерцијален кредит (трговски кредит - одложена 
наплата) - ако со договорот за кредит е предвидена 
продажба на стоки или услуги помеѓу продавачот и ку-
пувачот со рок на наплата над една година;  

Комерцијален кредит (трговски кредит - аванс) - 
ако со договорот за кредит е предвидено плаќање аванс 
за иден увоз на стоки или услуги што ќе се изврши во 
рок подолг од една година; 

Стоковен кредит - ако доверителот (финансиска 
институција или институција за кредитирање на изво-
зот) со договорот за кредит однапред ја утврдил него-
вата намена, т.е. го одобрил за плаќање стоки или услу-
ги во меѓународниот промет; 

Финансиски кредит (заем) - ако со договорот дове-
рителот директно му позајмува финансиски средства 
на корисникот (вклучувајќи и банкарски краткорочни 
кредитни линии); 

Должнички хартии од вредност - Купување долж-
нички хартии од вредност издадени од страна на нере-
зидент; 

Договори за повторно откупување хартии од вред-
ност (репо-договори); 

Субординиран заем - финансиски кредит којшто во 
случај на стечај или ликвидација ќе биде исплатен пред 
акционерите, а по намирувањето на обврските кон ос-
танатите доверители; 

Синдициран заем - финансиски кредит одобрен од 
група доверители, администриран од една или повеќе 
банки (агент); 

Финансиски лизинг - ако со договорот за лизинг, 
давателот на лизинг му го дава на користење предме-
тот на лизинг на корисникот на лизинг, без пренос на 
сопственоста, за определен временски период и под оп-
ределени услови. 

- Во полето 2 „Намена на кредитот“ се пишуваат 
шифрата и називот на намената на кредитот од ши-
фрарникот што е составен дел од Упатството - 4. Наме-
ни на поодделните видови кредити. 

8.6. Во обележјето 6. Обезбедување полињата се 
пополнуваат на следниов начин: 

- Во полето 1 „Обезбеден“, означуваме „да“ докол-
ку договорот за кредит предвидува одреден инстру-
мент на обезбедување, или означуваме „не“ доколку 
кредитот не е обезбеден.  

Доколку кредитот е обезбеден, останатите полиња 
од ова обележје се пополнуваат на следниов начин:  

- Во полето 2 „Вид обезбедување“ се пишува ши-
фрата на видот на обезбедувањето од  шифрарникот 
којшто е составен дел на Упатството - 5. Облик на 
обезбедување. 

- Во полето 3 „Матичен број/шифра“ се пишува: за 
резидентот-давател на обезбедувањето на кредитот - 
матичен број на фирмата или за физичко лице шифрата 
„1000000“; за нерезидентот-давател на обезбедувањето 
на кредитот, шифрата ја внесува Народната банка.   

Известувачот задолжително ги наведува називот и 
седиштето на давателот на обезбедувањето на креди-
тот. 

Кога со договорот се предвидени 2 облика на обез-
бедување, вториот облик на обезбедување се пишува 
во вториот ред од ова поле. 

Кога работата е обезбедена со повеќе од 2 облика, 
во обележјето 13 „Забелешка“ се наведуваат податоци 
за нив. 

8.7. Во обележјето 7. Главнина полињата се попол-
нуваат на следниов начин: 

- Во полето 1 „Начин на наплата“ го означуваме на-
чинот на наплата на кредитот согласно со договорот за 
кредит, со можност за избор на следниве опции: 

Главнина во еднакви износи - Подразбира наплата 
на еднакви износи, во еднакви временски интервали во 
рамки на една календарска година, пр. месечно, 
квартално, полугодишно, годишно во текот на цело-
купниот период на наплата на кредитот.  

Нередовни наплати на главнина - Доколку се одбе-
ре оваа опција, известувачот задолжително треба да го 
достави образецот НП 4 - План на наплата на главнина-
та на искористениот дел од одобрениот износ на креди-
тот. 

Ануитет - Ануитетен начин на наплата е наплата во 
еднакви износи во кои ануитетот ги вклучува износите 
на главнина и камата. Доколку се одбере оваа опција, 
задолжително треба да се пополни и полето „Износ на 
ануитет“. 

Наплата во еден износ - Кај овој начин на наплата 
првиот и последниот датум на наплата на главнината 
се исти.  

Поединечно одобрување - Оваа опција се одбира 
доколку со договорот за кредит на секое поединечно 
одобрување следува поединечна наплата, во предвиден 
фиксен рок. Во полето „Број на месеци“ кај оваа опција 
се пишува рокот на наплата на поединечните одобру-
вања.   

- Во полето 2 „Извори на средства“ се внесува ши-
фрата на изворот на средствата од кои е одобрен кре-
дитот, од шифрарникот на изворите на средства којшто 
е составен дел на Упатството - 8. Извори на средства за 
финансирање. 

- Во полето 3 „Број на наплати во година“ се пишу-
ва бројот на наплати на главнина во една календарска 
година, доколку се работи за редовни периодични нап-
лати (можни се следниве комбинации: 1 за годишни 
наплати; 2 за полугодишни наплати; 4 за тримесечни 
наплати; 12 за месечни наплати). 

- Во полето 4 „Вкупен број на наплати“ се пишува 
вкупниот број наплати на главнината во текот на трае-
њето на кредитот. 

- Во полето 5 „Прв датум на наплата“ се пишува 
првиот датум на наплата на главнината.  

- Во полето 6 „Последен датум на наплата“ се пи-
шува последниот датум на наплата на главнината.  

8.8. Во обележјето 8. Камата полињата се пополну-
ваат на следниов начин: 

- Во полето 1 „Вид на каматна стапка“ се пишуваат 
шифрата и називот на видот на каматната стапка од 
шифрарникот на каматните стапки којшто е составен 
дел на Упатството - 6. Видови каматни стапки. 

- Во полето 2 „Висина на каматната стапка“ се пи-
шува висината на каматната стапка во проценти со 4 
децимали. Кога каматната стапка е променлива, се пи-
шува висината на каматната стапка што е во важност 
на денот на потпишувањето на договорот. 
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- Во полето 3 „Маржа“ се пишува висината на 
маржата (фиксниот дел од променливата каматна 
стапка), во проценти со 4 децимали. 

- Во полето 4 „Прв датум на наплата“ се пишува 
првиот датум на наплата на каматата. 

- Во полето 5 „Последен датум на наплата“ се пи-
шува последниот датум на наплата на каматата. 

Доколку во договорот за кредит се предвидени по-
веќе каматни стапки за време на траењето на кредитот, 
за секој период на промена се доставува образецот НП 
1 „Измена“, со што се менува ова обележје. 

- Во полето 6 „Задоцнета камата“ се пишуваат ши-
фрата и називот на видот на каматната стапка којашто 
се применува за задоцнети наплаќања, од шифрарникот 
на каматните стапки што е составен дел на Упатството 
- 6. Видови каматни стапки. 

- Во полето 7 „Висина на каматната стапка“ се пи-
шува висината на задоцнетата каматна стапка, во про-
центи со 4 децимали. Кога каматната стапка е промен-
лива, се пишува висината на каматната стапка што е во 
важност на денот на потпишувањето на договорот. 

- Во полето 8 „Маржа“ се пишува висина на маржа-
та (фиксниот дел од променливата задоцнета каматна 
стапка), во проценти со 4 децимали. 

- Во полето 9 „Број на наплати во година“ се пишу-
ва бројот на наплати на камата во една календарска го-
дина, доколку се работи за редовни периодични напла-
ти (можни се следниве комбинации: 1 за годишни нап-
лати; 2 за полугодишни наплати; 4 за тримесечни нап-
лати; 12 за месечни наплати). 

- Полето 10 „Начин на пресметување на каматата“ 
се пополнува на следниов начин: 

„За месец“ се означува 1, ако за пресметувањето на 
каматата се користи календарскиот број на денови за 
месецот, или 2 ако секој месец се пресметува како да 
има 30 дена. 

„За година“ се означува 1, ако за пресметувањето 
на каматата се користи календарскиот број на денови 
во годината, или 2 ако се смета дека годината има 360 
дена.  

8.9. Во обележјето 9. Трошоци се пишуваат вкупни-
те трошоци на кредитот предвидени со договорот за 
кредит, како процент од износот на кредитот, со 4 де-
цимали. 

Полињата се пополнуваат на следниов начин: 
- Полето 1 „Годишно“ се пополнува кога трошоци-

те се наплаќаат повеќекратно низ целиот период на 
траење на кредитот.  

- Полето 2 „Еднократно“ се пополнува кога трошо-
ците се наплаќаат во еден износ. 

Се евидентираат следниве видови трошоци: 
- провизија на неискористениот дел на кредитот; 
- провизија за управување со кредитот; 
- провизија за организирање на кредитот; 
- останати трошоци - останатите трошоци се трошо-

ците коишто не се опфатени во претходните видови. 
8.10. Обележјето 10. Давател на кредитот  се попол-

нува само доколку, согласно со законската регулатива, 
со договорот за кредит како учесник - давател на сред-
ствата во кредитната работа е предвиден друг рези-
дент.  

Во полето 1 „Матичен број“ се пишуваат матични-
от број, називот/името и адресата/седиштето на давате-
лот на кредитот. Доколку давателот на кредитот е фи-
зичко лице, се пишува шифрата за физичко лице 
„1000000“. Доколку во работата настапуваат повеќе да-
ватели, во полето 1 „Матичен број“ се пишува зборот 
„повеќе“ и со пријавата задолжително се поднесува 
спецификација на давателите на кредитот на образецот 
НП5. 

8.11. Обележјето 11. Странска осигурителна инсти-
туција се пополнува доколку со договорот за кредит е 
предвидено кредитот да биде осигурен кај странска 
осигурителна институција. 

Полето 1 „Шифра“ го пополнува Народната банка, 
а известувачот ги внесува податоците за називот, се-
диштето и државата на осигурителната институција.  

Во полето 2 „Процент на осигурување“ се пишува 
процентот на осигурување од износот на кредитот, со 4 
децимали. 

8.12. Обележјето 12. Известувач за пријавата се по-
полнува со податоците за доверителот, доколку самиот 
известува за кредитната работа, или за овластеното 
лице-известувач, кога доверителот овластува друго 
правно лице да ја известува Народната банка за кредит-
ната работа. 

Во полето 1 „Матичен број“ се пишуваат матични-
от број на фирмата, називот, адресата и седиштето.  

Во полето 2 „Лице за контакт“ се пишуваат името и 
презимето на лицето за контакт, броевите за телефон и 
телефакс, адресата на електронската пошта. Обележје-
то се потврдува со потпис на одговорното лице на из-
вестувачот. 

8.13. Во обележјето 13. Забелешка се пишуваат до-
полнителни информации за кредитната работа за кои 
известувачот смета дека треба да ѝ бидат ставени на 
увид на Народната банка. 

8.14. Во обележјето 14. Заверка на пријавата - дове-
рител се пишува името и презимето на одговорното ли-
це на доверителот. Податоците наведени во пријавата 
се потврдуваат со потпис на одговорното лице на дове-
рителот. 

 
Известување за измена на кредитната  

пријава 
 
9. Одредени податоци може да претрпат измена ка-

ко резултат на промена на договорните услови на кре-
дитот, со поднесување анекс на договорот или друг до-
кумент од кој може да се видат промените на условите. 

Промената на доверителот и валутата на веќе еви-
дентирана пријава не може да се спроведе со измена на 
кредитната пријава. За ваквите промени во договорни-
те односи треба да се достави нова кредитна пријава, а 
постојната да се затвори. 

Доколку поради специфични измени во основните 
елементи на кредитот не можат да се извршат соодвет-
ни промени на постојната кредитна пријава, Народната 
банка го задржува правото да се договори со известува-
чот за поинаков начин на евидентирање на настаните 
промени.  

За измената на кредитната пријава се известува на 
образецот НП 1 со означување на следново: 

- Во полето 2 „Број на кредитот“ од обележјето 
„Вид на известување“ се пишува регистарскиот број на 
кредитот под кој тој е евидентиран во Народната 
банка. 

- Во полето 3 „Број на документот“ се внесува ред-
ниот број на документот.  

- Се обележува полето 6 „Измена на пријавата“ и се 
внесува датумот на настанување на измената. 

- Во обележјата 2-13 од образецот НП 1 се пополну-
ваат само полињата коишто се менуваат согласно со 
договорените промени.  

Известувачот задолжително го пополнува образе-
цот во обележјето 12, а доверителот го заверува во обе-
лежјето 14. 
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Известување за сторно на кредитната пријава 
 
10. Сторно на пријавата за одобрен кредит на нере-

зидент се доставува како резултат на престанок на ва-
жењето на договорот за кредит, во ситуација кога тој 
воопшто не се извршил, т.е. кога не настанале никакви 
трансакции за кредитната работа.  

За сторното на кредитната пријава се известува на 
образецот НП 1 со означување на следново: 

- Во полето 2 „Број на кредитот“ од обележјето 
„Вид на известувањето“ се пишува регистарскиот број 
на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 

- Во полето 3 „Број на документот“ се внесува ред-
ниот број на документот.  

- Се обележува полето 7 „Сторно на пријавата“ и се 
внесува датумот на престанокот на важењето на дого-
ворот за кредит. 

Останатите обележја од образецот НП 1 не се по-
полнуваат. 

Известувачот задолжително го пополнува образе-
цот во обележјето 12, а доверителот го заверува во обе-
лежјето 14. 

 
Известување за откажување на неискористениот 

дел од одобрениот кредит 
 
11. Во случај кога договорните страни постигнуваат 

заемна согласност дел од кредитот да не се искористи, 
доверителот врз основа на писмен документ којшто ја 
изразува ваквата согласност на договорните страни, из-
вестува за откажувањето на неискористениот дел од 
кредитот.   

За откажување на неискористениот дел од одобре-
ниот кредит се известува на образецот НП 1, со означу-
вање на следново: 

- Во полето 2 „Број на кредитот“ од обележјето 
„Вид на известување“ се пишува регистарскиот број на 
кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 

- Во полето 3 „Број на документ“ се внесува редни-
от број на документот.  

- Се обележува полето 8 „Откажување на неиско-
ристениот дел од одобрениот кредит“ и се внесува да-
тумот на постигнатата согласност и износот на неиско-
ристениот дел од кредитот што се откажува. 

Останатите обележја од образецот НП 1 не се по-
полнуваат. 

Известувачот задолжително го пополнува образе-
цот во обележјето 12, а доверителот го заверува во обе-
лежјето 14. 

12. Со образецот НП 2 - Реализација на одобрување 
се известува за: 

- ново одобрување, 
- сторно на претходно доставен документ за одоб-

рување. 
 

Известување за ново одобрување 
  
13. За известување за ново одобрување се пополну-

ва образецот НП 2 на следниов начин: 
- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува 

единствениот број на кредитот под кој е евидентиран 
во Народната банка. 

- Во полето 2 „Број на документот“ се внесува ред-
ниот број на документот.  

- Во полето 3 „Износ на одобрувањето“ се пишува 
вкупниот износ на одобрувањето (збир на износите од 
полето 9) со 2 децимали. 

- Во полето 4 „Ново одобрување“ се означува поле-
то за ново одобрување. 

- Во полето 6 „Реден број“ се пишува редниот број 
на секоја ставка.  

- Во полето 7 „Код на одобрување“ се пишува еден 
од следниве кодови: 

1 - одобрување во пари (финансиски средства); 
2 - одобрување врз основа на кредитите за реорга-

низирање на побарувањето. Одобрувањето на кредити-
те за реорганизирање на побарувањето секогаш се јаву-
ва во пар со затворањето на побарувањето врз основа 
на старите кредити коишто се реорганизирани; 

3 - фиктивно одобрување - заради префрлање на по-
барувањето кај „специфични работи“ од една пријава 
којашто се гасне, на друга пријава којашто се отвора. 
Фиктивното одобрување секогаш се јавува во пар со 
фиктивната наплата со којашто кај специфичните рабо-
ти се гасне побарувањето на старата пријава, додека со 
фиктивното одобрување се формира побарување на 
друга  пријава во висина на претходното побарување;  

4 - зголемување на побарувањето врз основа на ка-
питализација на каматата; 

5 - одобрување во стоки;  
6 - одобрување во услуги; 
7 - одобрување како резултат на претворање соп-

ственички влог во побарување; 
8 - одобрување како резултат на претворање долж-

нички хартии од вредност во побарување; 
9 - претворање комерцијален кредит - аванс во по-

барување; 
10 - претворање комерцијален кредит - извоз во по-

барување; 
11 - одобрување како резултат на задржани трошо-

ци врз основа на договор за кредит; 
12 - одобрување како резултат на промена на статус 

на резидент во нерезидент или нерезидент во резидент. 
- Во полето 8 „Датум на одобрување“ се пишува да-

тумот на одобрување средства. 
- Во полето 9 „Износ“ се пишува износот на одоб-

рувањето со 2 децимали. 
- Во полето 10 „Состојба на побарување“ се пишува 

новата состојба на побарувањето на ниво на пријава, 
како збир на претходната состојба на побарувањето и 
износот на одобрувањето од полето 9. 

- Полето 11 „Забелешка“ се користи за дополнител-
ни информации за кои известувачот смета дека треба 
да ѝ бидат ставени на увид на Народната банка. 

- Во полето 12 „Известувач“ се пишува датумот на 
доставување, се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
Известување за сторно на претходно доставен  

документ за одобрување 
 
14. За известување за сторно на претходно доставен 

документ за одобрување, образецот НП 2 се пополнува 
на следниов начин:  

- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 
на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 

- Во полето 2 „Број на документот“ се пишува ред-
ниот број на документот.  

- Се означува полето 5 „Сторно на одобрување“ и 
се наведува бројот на документот што се сторнира. 
Останатите полиња од 6 до 11 не се пополнуваат. 

- Во полето 12 „Известувач“ се пишува датумот на 
доставување и се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

15. Со образецот НП 3 - Реализација на наплата се 
известува за: 

- нова наплата, 
- сторно на претходно доставен документ за нап-

лата. 
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Известување за нова наплата 
 
16. Образецот НП 3 се пополнува на следниов на-

чин: 
- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 

на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 
- Во полето 2 „Број на документот“ се пишува ред-

ниот број на документот.  
- Во полето 3 „Вкупно наплатен износ“ се пишува 

вкупниот износ на наплата (збир на износите од полето 
11) со 2 децимали. 

- Полето 4 „Главнина“ се означува доколку со доку-
ментот се известува за наплатата на главнината. 

- Полето 5 „Камата“ се означува доколку со доку-
ментот се известува за наплатата на каматата. 

- Полето 6 „Нова“ се означува за нова наплата. 
- Во полето  8 „Реден број“ се пишува редниот број 

на секоја ставка.  
- Во полето 9 „Код на наплата“ се пишува еден од 

следниве кодови: 
1 - наплата во пари (финансиски средства); 
2 - затворање по реорганизирање на побарувањето. 

Наплатата за реорганизирање на побарувањето секо-
гаш се јавува во пар со одобрувањето  кредит кај друга 
кредитна пријава; 

3 - фиктивна наплата - заради префрлање на поба-
рувањето кај „специфични работи“ од една пријава ко-
јашто се гасне на друга пријава којашто се отвора. 
Фиктивната наплата секогаш се јавува во пар со фик-
тивното одобрување, со што кај специфичните работи 
се гасне побарувањето на старата пријава, додека со 
фиктивното одобрување се формира побарување на 
друга пријава во висина на претходното побарување;  

4 - капитализација на каматата - претворање во по-
барување; 

5 - наплатена задоцнета камата; 
6 - претворање на побарување во сопственички 

влог; 
7 - претворање на побарување за заем во должнич-

ки хартии од вредност; 
8 - простување на побарувањето; 
9 - наплата во стоки; 
10 - наплата со користење услуги; 
11 - намалување на побарувањето како резултат на 

промена на статусот на резидентот во нерезидент; 
12 - репрограмирана задоцнета камата; 
13 - други облици на претворање на побарување; 
14 - намалување на побарувањето врз основа на от-

куп на побарување од страна на нерезидент; 
15 - намалување на побарувањето врз основа на 

преземање обврски од страна на резидент; 
16 - отпис на побарувањето. 
- Во полето 10 „Датум на наплата“ се пишува дату-

мот на вршење на наплатата. 
- Во полето 11 „Износ“ се пишува износот на нап-

латата со 2 децимали. 
- Во полето 12 „Состојба на побарување (состојба 

на наплатена камата)“, доколку се работи за вршење 
наплата на главнината, се пишува состојбата на поба-
рувањето како разлика помеѓу претходната состојба на 
побарувањето и износот на наплатена главнина од по-
лето 11. Доколку се работи за вршење наплата на кама-
тата, во ова поле се пишува наплатената камата како 
збир на претходната состојба на наплатената камата и 
износот на наплатената камата од полето 11. 

- Полето 13 „Забелешка“ се користи за дополнител-
ни информации за кои известувачот смета дека треба ѝ 
да бидат ставени на увид на Народната банка. 

- Во полето 14  „Известувач“ се пишува датумот на 
доставување, се става потпис на овластените лица на 
известувачот. 

  
Известување за сторно на претходно доставен  

документ за наплата 
 
17. За известување за сторно на претходно доставен 

документ за наплата, образецот НП 3 се пополнува на 
следниов начин: 

- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 
на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка.  

- Во полето 2 „Број на документот“  се пишува ред-
ниот број на документот.  

- Се означува полето 4 „Главнина“ доколку се стор-
нира наплатата на главнината. 

- Се означува полето 5 „Камата“ доколку се сторни-
ра наплатата на каматата. 

- Се означува полето 7 „Сторно на наплата и се на-
ведува бројот на документот што се сторнира.  

- Останатите полиња од 8 до 12 не се пополнуваат. 
- Во полето 14 „Известувач“ се пишува датумот на 

доставување и се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
НП 4 - План на наплата на главнината 

 
18. Известувачот доставува план на наплата на 

главнината само доколку начинот на наплата на глав-
нината во образецот НП 1 е дефиниран со избор на оп-
цијата „нередовни наплати на главнина“. Планот на 
наплата на главнина се доставува по известувањето за 
извршеното одобрување на средствата од кредитот или 
по промената на условите на наплата на кредитот. Пла-
нот на наплата на главнината треба да се изготви на из-
носот на моменталната состојба на побарувањето.  

 
Известување за нов план 

 
19. Образецот НП 4 се пополнува на следниов на-

чин: 
- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 

на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 
- Во полето 2 „Број на документот“ се пишува ред-

ниот број на документот.  
- Во полето 3 „Вкупен износ на планот“ се пишува 

вкупниот износ на планот (збир на износите од полето 
8) со 2 децимали.  

- Полето 4 „Нов план“ се означува за нов план. 
- Во полето 6 „Реден број“ се пишува редниот број 

на секоја ставка.  
- Во полето 7 „Датум на наплата“ се пишува дату-

мот на ставката на планот. 
- Во полето 8  „Износ“ се пишува износот на став-

ката на планот со 2 децимали. 
- Полето 9 „Забелешка“ се користи за дополнителни 

информации за кои известувачот смета дека треба да ѝ 
бидат ставени на увид на Народната банка. 

- Во полето 10 „Известувач“ се пишува датумот на 
доставување, се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
Известување за сторно на претходно доставен  

документ на план 
 
20. За известување за сторно на претходно доставен 

документ на план, образецот НП 4 се пополнува на 
следниов начин: 

- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 
на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 
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- Во полето 2 „Број на документот“ се пишува ред-
ниот број на документот.  

- Се означува полето 5 „Сторно на план“ и се наве-
дува бројот на документ што се сторнира. 

- Останатите полиња од 6 до 8 не се пополнуваат. 
- Во полето 10 „Известувач“ се пишува датумот на 

доставување и се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
НП 5 - Спецификација на корисниците/давателите 

 
21. Образецот НП 5 се поднесува со пријавата за 

одобрен кредит од резидентот на нерезидентот, во слу-
чаи кога е потребно да се даде спецификација на ко-
рисници  (обележје 4 од образецот НП 1) или специфи-
кација на даватели (обележје 10 од образецот НП 1). 

 
Известување за нова спецификација 

 
22. Образецот НП 5 се пополнува на следниов на-

чин: 
- За спецификација на давателите не се пополнуваат 

полињата  10, 13 и 15. 
- За спецификација на корисниците не се пополну-

ваат полињата 9 и 10.   
- Во полето 1 „Број на кредитот“ се пишува бројот 

на кредитот под кој е евидентиран во Народната банка. 
- Во полето 2 „Број на документот“ се пишува ред-

ниот број на документот.  
- Во полето 3 „Вкупен износ“ се пишува вкупниот 

износ на спецификацијата (збир на износите од полето 
16) со 2 децимали. 

- Во полето 4 „Вид на спецификација“ се пишува 
шифрата на видот на спецификацијата, и тоа: 1 докол-
ку се работи за спецификација на даватели, 2 доколку 
се работи за спецификација на корисници.  

- Полето 5 „Нова“ се означува за нова специфика-
ција. 

- Во полето 8 „Реден број“ се пишува редниот број 
на секоја ставка.  

- Во полето 9 „Матичен број“ се пишува матичниот 
број на домашната фирма - давател на кредитот. До-
колку како давател на кредитот се јавува физичко лице 
се користи шифрата за физичко лице „1000000“. 

- Полето 10 „Шифра на нерезидентот“ го пополнува 
Народната банка. 

- Во полето 11 „Назив/име“ се пишува називот на 
давателот на кредитот/корисникот. 

- Во полето 12 „Адреса/седиште“ се пишуваат адре-
сата и седиштето на давателот на кредитот/корисникот.  

- Во полето 13 „Држава“ се пишуваат шифрата и 
името на државата во која е седиштето на корисникот, 
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 14 „Сектор“ се пишува секторот на да-
вателот на кредитот/корисникот, согласно со соодвет-
ниот шифрарник.  

- Полето 15 „Поврзани лица“ се пополнува согласно 
со капиталната поврзаност на доверителот и корисни-
кот. 

- Под „Вид“ се пишува шифрата на видот на пов-
рзаност, и тоа: 

0 - кога нема поврзаност помеѓу доверителот и ко-
рисникот; 

1 - кога корисникот учествува со повеќе од 10% во 
капиталот на доверителот; 

2 - кога корисникот учествува со повеќе од 50% во 
капиталот на доверителот; 

3 - кога доверителот учествува со повеќе од 10% во 
капиталот на корисникот; 

4 - кога доверителот учествува со повеќе од 50% во 
капиталот на корисникот; 

7 - кога доверителот и корисникот се хоризонтално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-нерезидент; 

8 - кога доверителот и корисникот се хоризонтално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-резидент; 

9 - кога доверителот и корисникот се вертикално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор-нерезидент; 

10 - кога доверителот и корисникот се вертикално 
поврзани во рамките на иста групација на директен ин-
веститор - резидент. 

- Под „Учество“, доколку се одберат шифрите 1, 2, 
3 или 4, се пишува процентот на учество во капиталот. 
Доколку се одберат шифрите 7, 8, 9 и 10, не се пишува 
процентот на учество во капиталот.    

- Во полето 16 „Износ“ се пишува износот на кре-
дитот што му припаѓа на соодветниот давател/корис-
ник. 

- Полето 17 „Забелешка“ се користи за дополнител-
ни информации за кои известувачот смета дека треба 
да ѝ бидат ставени на увид на Народната банка. 

- Во полето 18 „Известувач“ се пишува датумот на 
доставување, се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
Известување за измена на претходно доставена  

спецификација 
 
23. Измената на спецификација се врши со означу-

вање на полето 6 „Измена“ и со наведување на бројот 
на документот што се менува. Во документот се попол-
нуваат само полињата коишто се менуваат.   

Во полето 18 „Известувач“ се пишува датумот на 
доставување, се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
Известување за сторно на претходно доставена  

спецификација 
 
24. Сторно на спецификацијата се врши со означу-

вање на полето 7 „Сторно“ и со наведување на бројот 
на документот што се сторнира. Останатите обележја 
од 8 до 16 не се пополнуваат.   

Во полето 18 „Известувач“ се пишува датумот на 
доставување, се става потпис на овластените лица на 
известувачот.  

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
25. Со стапувањето на сила на ова упатство преста-

нува да важи Упатството за начинот и условите за пое-
динечно известување за кредитите одобрени на нерези-
денти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
162/10, 186/13 и бр.97/14). 

26. Ова упатство влегува во сила на денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
У бр. 37634  

26 ноември 2015 година Гувернер, 
Скопје Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

5884. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар на недвижности (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на нед-

вижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ 

КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 10.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Агино Село, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на нед-

вижности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Агино Село, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина  

Агини Село.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”. 

 

      Бр. 0916-17145/1  

 10 ноември 2015 година Директор, 

             Скопје Славче Трпески с.р. 
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