
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
625. 

Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Република Македонија и член 12 став (1) од Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 40/2006), претседателот на Собранието на Република Македо-
нија, на 20 април 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
I 

Се распишуваат избори за пратеници во Собранието на Република Македонија.  
II 

Изборите ќе се одржат на 5 јули 2006 година.  
III 

Роковите за извршување на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на Решението во 
“Службен весник на Република Македонија“.  

IV 
Решението ќе го спроведат Државната изборна комисија и општинските изборни комисии.  

V 
Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  

      Бр. 08 - 1758/1                                         Претседател 
20 април 2006 година                             на Собранието на Република 

     Скопје                              Македонија, 
                                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

Број 52    Год. LXII Четврток, 20 април 2006 Цена на овој број е 220 денари 
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626. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ 

 
Се прогласува Законот за државните награди, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 април 2006 година. 
 

      Бр. 07-1732/1                               Претседател 
18 април 2006 година            на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА  ДРЖАВНИТЕ  НАГРАДИ 

 
Член 1 

Во Република Македонија се доделуваат државни 
награди (во натамошниот текст: награди) со кои се од-
дава општествено признание за особено значајни ос-
тварувања од интерес на државата во областа на сто-
панството, науката, уметноста, воспитанието и образо-
ванието, културата, техничката култура, спортот, 
здравствената, социјалната и хуманитарната дејност, 
заштитата на човековата околина, публицистиката и 
новинарството.  

Член 2 
Наградите се доделуваат на поединци, група твор-

ци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на 
граѓани. 

Наградите, под услови определени со овој закон, 
можат да се доделат и на странски државјани, група 
творци, екипи и институции од странство. 

 
Член 3 

Во Република Македонија се доделуваат следниве 
државни награди: 

“11 Октомври”, 
 “Св. Климент Охридски”, 
“Гоце Делчев”, 
“Мито Хаџи Василев Јасмин” и 
“Мајка Тереза”. 
 

Член 4 
Со наградата “11 Октомври” се оддава највисоко 

признание за животно дело во областа на науката, 
уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен 
интерес. 

Во една година можат да се доделат најмногу до 
пет награди.  

Член 5 
Со наградата “Св. Климент Охридски” се оддава нај-

високо признание за долгогодишни остварувања во об-
ласта на воспитанието, образованието, културата, умет-
носта, здравството, спортот, заштитата и унапредување-
то на човековата околина и во социјалната дејност. 

Во една година можат да се доделат најмногу до 
пет награди.  

Член 6 
Со наградата “Гоце Делчев” се оддава признание за 

остварувања во областа на науката. 
Во една година можат да се доделат најмногу до 

три награди. 

Член 7 
Со наградата “Мито Хаџи Василев Јасмин” се одда-

ва признание за остварувања во областа на публици-
стиката и новинарството. 

Во една година можат да се доделат најмногу до 
две награди. 

 
Член 8 

Со наградата “Мајка Тереза” се оддава признание 
за остварувања во областа на хуманоста и човечката 
солидарност и за  поттикнување, унапредување на ме-
ѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу 
народите, така и меѓу припадниците на различните за-
едници, култури и вери. 

Во една година можат да се доделат најмногу до 
две награди.  

Член 9 
Наградите се доделуваат, по правило, секоја година. 
 

Член 10 
Поединец, група творци или екипа и член на група 

творци или екипа, може да биде добитник на иста на-
града за остварувања во иста област, само еднаш. 

Добитник на награда, како член на група творци 
или на екипа може да биде добитник на иста награда за 
остварувања во иста област и како поедеинец. 

 
Член 11 

Иницијатива за доделување на награди можат да 
поднесат установи, трговски друштва, здруженија на 
граѓани и граѓани.  

Член 12 
Наградите ги доделуваат одбори за доделување на 

наградите (во натамошниот текст: одбори). 
Одборите се составени од претседател и 12 члена. 
Претседателите и членовите на одборите ги имену-

ва Собранието на Република Македонија   од редот на 
истакнати лица од областите за кои се доделуваат на-
градите. 

Мандатот на претседателите и на членовите на од-
борите трае две години. 

Работата на одборите е јавна. 
Одборите одлуките за доделување на наградите ги 

донесуваат со тајно гласање, доколку не утврдат гласа-
њето да биде јавно.  

Член 13 
За следење и увид во остварувањата и за давање 

предлози за доделување на наградите, одборите обра-
зуваат стручни комисии.  

Член 14 
Секој одбор донесува правилник за работа со кој 

поблиску се определуваат постапката за доделување на 
наградите, роковите за распишување конкурс и подне-
сување иницијативи, начинот на работата на одборот, 
составот и работата на стручните комисии, начинот на 
предавањето на наградите, обликот и содржината на 
дипломите и плакетите, како и други прашања во врска 
со доделувањето на наградите. 

 
Член 15 

Одлуките на одборите за доделување на наградите 
се објавуваат во “Службен весник на Република Маке-
донија” . 

Одлуките на одборите за доделување на наградите 
се објавуваат и преку средствата за јавно информира-
ње, најдоцна три дена пред денот на врачувањето на 
наградите.  

Член 16 
На награден поединец му се доделува диплома и 

паричен износ. 
На секој член на наградената група творци или еки-

па му се доделува диплома и подеднаков дел од парич-
ниот износ. 
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На наградена установа, трговско друштво или здру-
жение на граѓани и се доделува диплома и плакета. 

На добитниците на наградата “11 Октомври” им се 
доделува и плакета. 

На дипломите се става печат што го содржи грбот 
на Република Македонија, текстот “Република Македо-
нија “ и името на одборот за доделување на наградата. 

 
Член 17 

Паричниот износ на наградата “11 Октомври” изне-
сува петнаесет просечни плати во Републиката испла-
тени во последните три месеца на тековната година. 

Паричниот износ на наградата “Св. Климент 
Охридски” изнесува десет просечни плати во Републи-
ката исплатени во последните три месеца на тековната 
година. 

Паричниот износ на наградите “Гоце Делчев”, “Ми-
то Хаџи Василев Јасмин” и “Мајка Тереза” изнесува 
пет просечни плати во Републиката исплатени во пос-
ледните три месеца на тековната година. 

Средствата за наградите се обезбедуваат од Буџетот 
на Република Македонија. 

 
Член 18 

Наградите се врачуваат: 
- наградата  “11 Октомври” на 11 Октомври - Денот 

на востанието на македонскиот народ; 
- наградата  “Св. Климент Охридски” на 8 декември 

- денот на Св. Климент Охридски; 
- наградата  “Гоце Делчев” на 4 мај - денот на смрт-

та на Гоце Делчев; 
- наградата  “Мито Хаџи Василев Јасмин” на 21 де-

кември - денот на раѓањето на Мито Хаџи Василев Јас-
мин и 

- наградата  “Мајка Тереза” на 26 август - денот на 
раѓањето на Мајка Тереза. 

 
Член 19 

Стручните, финансиските и административните ра-
боти во врска со доделувањето на наградите ги вршат: 

- за наградите “11 Октомври”, “Св.Климент Охрид-
ски” и “Мајка Тереза” Министерството за култура; 

- за наградата “Гоце Делчев” Министерството за 
образование и наука и 

- за наградата “Мито Хаџи Василев Јасмин” Аген-
цијата за информации. 

 
Член 20 

Одборите се должни правилниците од членот 14 на 
овој закон да ги донесат во рок од три месеца од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 21 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
станува да важи Законот за републичките награди 
(“Службен весник на СРМ” број 40/87 и 36/89 и 
“Службен весник на Република Македонија” број 82/99 
и 33/2003). 

 
Член 22 

Во 2006 година доделувањето на наградите “11 
Октомври”, “Св.Климент Охридски”, “Гоце Делчев”  и 
“Мито Хаџи Василев Јасмин” ќе се изврши според 
одредбите од Законот за републичките награди 
(“Службен весник на СРМ” број 40/87 и 36/89 и 
“Службен весник на Република Македонија” број 82/99 
и 33/2003), а на наградата “Мајка Тереза” ќе се изврши 
согласно со одредбите од овој закон. 

 
Член 23 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

L I G J 
PËR SHPËRBLIMET SHTETËRORE 

 
Neni 1 

Në Republikën e Maqedonisë ndahen shpërblime 
shtetërore (në tekstin e mëtejmë: shpërblime) me të cilat 
jepen mirënjohje shoqërore për arritje jashtëzakonisht të 
rëndësishme me interes për shtetin në sferën e ekonomisë, 
shkencës, artit, edukimit dhe arsimit, kulturës, kulturës 
teknike, sportit, veprimtarisë shëndetësore, sociale e 
humanitare, mbrojtjes së mjedisit të njeriut, publicistikës 
dhe të gazetarisë. 

 
Neni 2 

Shpërblimet u ndahen individëve, grupeve të krijuesve, 
ekipeve, institucioneve, shoqërive tregtare dhe shoqatave të 
qytetarëve. 

Shpërblimet, sipas kushteve të përcaktuara me këtë ligj, 
mund t’u ndahen edhe qytetarëve të huaj, grupeve të 
krijuesve, ekipeve dhe institucioneve nga bota e jashtme. 

 
Neni 3 

Në Republikën e Maqedonisë ndahen shpërblime 
shtetërore si vijojnë: 

- “11 Tetori”; 
- “Shën Klimenti i Ohrit”; 
- “Goce Dellçev”; 
- “Mito Haxhi Vasilev Jasmin”, dhe 
- “Nënë Tereza”. 
 

Neni 4 
Me shpërblimin “11 Tetori” jepet mirënjohje më e lartë 

për vepër jetësore në sferën e shkencës, artit, ekonomisë 
dhe veprimtarive të tjera me interes publik. 

Në një vit mund të ndahen më së shumti deri më pesë 
shpërblime. 

 
Neni 5 

Me shpërblimin “Shën Klimenti i Ohrit” jepet 
mirënjohje më e lartë për arritje shumëvjeçare në sferën e 
edukimit, arsimit, kulturës, artit, shëndetësisë, sportit, 
mbrojtjes dhe përparimit të ambientit të njeriut dhe në 
veprimtarinë sociale.  

Në një vit mund të ndahen më së shumti deri më pesë 
shpërblime.  

Neni 6 
Me shpërblimin “Goce Dellçev” jepet mirënjohje për 

arritje në sferën e shkencës. 
Në një vit mund të ndahen më së shumti deri më tri 

shpërblime.  
Neni 7 

Me shpërblimin “Mito Haxhi Vasilev Jasmin” jepet 
mirënjohje për arritje në sferën e publicistikës dhe të 
gazetarisë. 

Në një vit mund të ndahen më së shumti deri më dy 
shpërblime.  

Neni 8 
Me shpërblimin “Nënë Tereza” jepet mirënjohje për 

arritje në sferën e humanitetit dhe solidaritetit njerëzor dhe 
për nxitjen, përparimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe 
zhvillimin e bashkëpunimit, si ndërmjet popujve ashtu 
edhe ndërmjet pjesëtarëve të bashkësive, kulturave dhe 
besimeve të ndryshme. 

Në një vit mund të ndahen më së shumti deri më dy 
shpërblime.  

Neni 9 
Shpërblimet ndahen, sipas rregullës çdo vit. 
 

Neni 10 
Individi, grupi i krijuesve ose ekipi dhe anëtari i grupit 

të krijuesve ose ekipit, mund të jetë fitues i të njëjtit 
shpërblim për arritje në të njëjtën sferë, vetëm një herë. 

Fitues i shpërblimit si anëtar i grupit të krijuesve ose 
ekipit, mund të jetë fitues i të njëjtit shpërblim për arritje 
në të njëjtën sferë edhe si individ. 
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Neni 11 
Iniciativë për ndarjen e shpërblimeve mund të 

paraqesin, institucionet, shoqëritë tregtare, shoqatat e 
qytetarëve dhe qytetarët.  

Neni 12 
Shpërblimet i ndajnë këshillat për ndarjen e 

shpërblimeve (në tekstin e mëtejmë: këshillat). 
Këshillat përbëhen nga kryetari dhe 12 anëtarë. 
Kryetarët dhe anëtarët e këshillave i emëron Kuvendi i 

Republikës së Maqedonisë nga radhët e personave të 
dalluar nga sferat për të cilat ndahen shpërblimet. 

Mandati i kryetarit dhe i anëtarëve të këshillave zgjat 
dy vjet. 

Puna e këshillave është publike. 
Këshillat i marrin vendimet për ndarjen e shpërblimeve me 

votim të fshehtë, nëse nuk vendosin që votimi të jetë i hapur.  
Neni 13 

Për përcjelljen dhe shikimin në arritjet dhe dhënien e 
propozimeve për ndarjen e shpërblimeve, këshillat 
formojnë komisione profesionale. 

 
Neni 14 

Secili këshill miraton rregullore për punë me të cilën 
më afërsisht përcaktohen procedura për ndarjen e 
shpërblimeve, afatet për shpalljen e konkursit dhe 
paraqitjen e iniciativave, mënyra e punës së këshillit, 
përbërja dhe puna e komisioneve profesionale, mënyra e 
dorëzimit të shpërblimeve, forma dhe  përmbajtja e 
diplomave dhe pllakave, si dhe çështje të tjera lidhur me 
ndarjen e shpërblimeve.   

Neni 15 
Vendimet e këshillave për ndarjen e shpërblimeve botohen 

në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
Vendimet e këshillave për ndarjen e shpërblimeve 

shpallen edhe përmes mjeteve të informimit publik, më së 
voni tri ditë para ditës së dorëzimit të shpërblimeve. 

 
Neni 16 

Individit të shpërblyer i jepet diplomë dhe shumë në para. 
Secilit anëtar të grupit të shpërblyer të krijuesve ose të 

ekipit, i jepet diplomë dhe pjesë e barabartë e shumës së 
parave. 

Institucionit të shpërblyer, shoqërisë tregtare dhe 
shoqatës së qytetarëve i ndahet diplomë dhe pllakë. 

Fituesve të shpërblimit “11 Tetori” u ndahet edhe 
pllakë. 

Diplomave u vihet vulë që e përmban stemën e 
Republikës së Maqedonisë, tekstin “Republika e Maqedonisë” 
dhe emrin e këshillit për ndarjen e shpërblimit.  

Neni 17 
Shuma e parave e shpërblimit “11 Tetori” është 

pesëmbëdhjetë rroga mesatare në Republikë, të paguara në 
tre muajt e fundit të vitit rrjedhës. 

Shuma e parave e shpërblimit “Shën Klimenti i Ohrit” 
është dhjetë rroga mesatare në Republikë të paguara në tre 
muajt e fundit të vitit rrjedhës. 

Shuma e parave e shpërblimeve “Goce Dellçev”, “Mito 
Haxhi Vasilev Jasmin” dhe “Nëna Terezë” është pesë rroga 
mesatare në Republikë të paguara në tre muajt e fundit të 
vitit rrjedhës. 

Mjetet për shpërblimet sigurohen nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë.  

Neni 18 
Shpërblimet dorëzohen: 
- Shpërblimi “11 Tetori” më 11 Tetor-Ditën e 

kryengritjes së popullit maqedonas; 
- Shpërblimi “Shën Klimenti i Ohrit” më 8 Dhjetor-

Ditën e Sh. Klimentit të Ohrit; 
- Shpërblimi “Goce Dellçev” më 4 Maj-Ditën e vdekjes 

së Goce Dellçevit; 
- Shpërblimi “Mito Haxhi Vasilev Jasmin” më 21 

Dhjetor-Ditën e lindjes së Mito Haxhi Vasilev Jasmin, dhe 
- Shpërblimi “Nëna Terezë” më 26 Gusht-Ditën e 

lindjes së Nënës Terezë. 

Neni 19 
Punët profesionale, financiare e administrative lidhur 

me ndarjen e shpërblimeve i kryejnë: 
- për shpërblimet “11 Tetori”, “Shën Klimenti i Ohrit” 

dhe “Nëna Terezë”, Ministria e Kulturës; 
- për shpërblimin “Goce Dellçev”, Ministria e Arsimit 

dhe Shkencës, dhe 
- për shpërblimin “Mito Haxhi Vasilev Jasmin” 

Agjencia e Informatave.  
Neni 20 

Këshillat obligohen që rregulloret nga neni 14 i këtij 
ligj, t’i miratojnë në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji.  

Neni 21 
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, pushon të vlejë 

Ligji për shpërblimet republikane (“Gazeta zyrtare e RSM-
së” numër 40/87 dhe 36/89 dhe “Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 82/99 dhe 33/2003).  

Neni 22 
Në vitin 2006 ndarja e shpërblimeve “11 Tetori”, “Shën 

Klimenti i Ohrit”, “Goce Dellçev” dhe “Mito Haxhi Vasilev 
Jasmin” do të bëhet sipas dispozitave të Ligjit për shpërblimet 
republikane (“Gazeta zyrtare e RSM” numër 48/87 dhe 36/89 
dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
82/99 dhe 33/2003), kurse shpërblimi “Nëna Terezë” do të 
bëhet në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

Neni 23 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
___________ 

627. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за персоналниот данок на доход, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 април 2006 година. 
 

      Бр. 07-1727/1                                Претседател 
18 април 2006 година            на Република Македонија,                      
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р.  

Претседател  
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД  

Член 1 
Во Законот за персоналниот данок на доход (“Служ-

бен весник на Република Македонија” број  80/93, 3/94, 
70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 
44/2002, 96/2004 и 120/2005), во членот 6 по точката 21-а 
се додава нова точка 21-б, која гласи: 

“21-б) приходи од продажба на собрани лековити 
билки и шумски плодови, остварени од физичко лице.”   

Член 2 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречистен 
текст на Законот за персоналниот данок на доход. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 



20 април 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 52 - Стр. 5 

L I G J 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIM 

PERSONAL MBI TË ARDHURAT  
Neni 1 

Në Ligjin për tatim personal mbi të ardhurat (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 80/93, 3/94, 
70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 
44/2002, 96/2004 dhe 120/2005), në nenin 6 pas pikës 21-
a) shtohet pika e re 21-b), si vijon: 

“21-b) hyrjeve nga shitja e bimëve të mbledhura mjekësore 
dhe fryteve pyjore, të realizuara nga personi fizik.”  

Neni 2 
Autorizohet Komisioni juridik ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë ta përcaktojë tekstin e spastruar 
të Ligjit për tatimin personal mbi të ardhurat.  

Neni 3 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
__________ 

628. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за електрон-

ски комуникации (“Службен весник на Република Маке-
донија” број 13/2005), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18.04.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ  
ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ ЗА 2006 ГОДИНА  
1. Се одобрува Годишниот финансиски план на 

Агенцијата за електронски комуникации за 2006 годи-
на што го усвои Комисијата на состанокот одржан на 
22 февруари 2006 година. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
    Бр. 07-1726/1                                 Претседател  
18 април 2006 година         на Собранието на Република 

   Скопје                                       Македонија, 
                                       д-р Љупчо Јордановски, с.р 

__________ 
629. 

Врз основа на членовите 23 и 28 ставови 1 и 2 од 
Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник 
на Република Македонија” број 100/2005), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
април 2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

ЗА РАДИОДИФУЗИЈА  
I. За членови на Советот за радиодифузија, се избираат: 
1. Милован Стефановски, писател од Скопје; 
2. Иван Андреевски, новинар од Скопје; 
3. Мирче Адамчевски, новинар од Скопје; 
4. Илир Ајдини, дипл проф. по албански јазик и ли-

тература од Скопје; 
5. Проф. д-р Томе Груевски, доктор по информа-

тивно-комуниколошки науки од Скопје; 
6. Зоран Стефаноски, дипл. машински инженер од 

Прилеп и 
7. Проф. д-р Али Алиу, доктор по филолошки нау-

ки од Скопје. 
II. Членовите под редните броеви 1, 2 и 3 се избираат со 

мандат од две години, членот под реден број 4 со мандат од 
четири години, а членовите под редните броеви 5, 6 и 7 со 
мандат од шест години од точката I на оваа одлука. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр.  07-1737/1                             Претседател  

18 април 2006 година         на Собранието на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
630. 

Врз основа на член 91 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.03.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ИМЕ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖ-

НОСТИТЕ 
 

Член 1 
Се запишува право на сопственост на недвижна 

ствар – објект, зграда 1 во површина од 140 м2 во Дел-
чево, ул. „М.М. Брицо“, на КП бр. 7055 дел 3, запишан 
во Имотен лист бр. 233 за КО Делчево на име на Ре-
публика Македонија, во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-94/3                        Претседател на Владата 

29 март 2006 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
631. 

Врз основа на член 193 став 3 од Законот за возду-
хопловството (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.04.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ДЕЛБЕН БИЛАНС НА УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНА  

ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 
 
1. За членови на Комисијата за делбен биланс на 

Управата за цивилна воздушна пловидба, се именуваат: 
- м-р Димитар Тодевски, државен советник во Ми-

нистерството за финансии, член од Министерството за 
финансии; 

- Тања Костовска, виш соработник во Секторот за 
буџети и фондови, заменик член од Министерството за 
финансии; 

- Зоран Црвенковски, државен секретар во Мини-
стерството за транспорт и врски, член од Министерс-
твото за транспорт и врски; 

- Лилјана Поповиќ, раководител на Сектор во Ми-
нистерството за транспорт и врски, заменик член од 
Министерството за транспорт и врски; 

- Илир Мехмеди, директор на Управата за цивилна 
воздушна пловидба, член од Управата за цивилна воз-
душна пловидба. 

- Зоран Ангеловски, раководител на Одделение, за-
меник член од Управата за цивилна воздушна пловидба. 

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

 
Бр. 19-1627/1                      Претседател на Владата 

7 април 2006 година               на Република Македонија, 
    Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
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632. 
Врз основа на член 67-а став 2 од Деловникот за работа 

на Владата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 
67/03 и 51/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе  

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
ЗА АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИТЕ  

И КООРДИНАЦИЈА  
1. Цел на Методологијата 
Целта на Методологијата е   утврдување на начинот 

на кој се врши процесот на анализа на политиките и коор-
динација на Генералниот секретаријат на Владата на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Генерален 
секретаријат) со министерствата и со другите органи на 
државната управа, согласно Законот за Владата на 
Република Македонија и Деловникот за работа на Влада-
та на Република Македонија. Со процесот на анализа на 
политиките и координација, се развиваат и подобруваат 
процесите на дефинирање на политиките и изготвување 
на материјалите и актите во министерствата и другите 
органи на државната управа и нивното влијание врз 
остварувањето на стратешките приоритети на Владата на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Влада) и 
на годишната Програма за работа на Владата, со што се 
придонесува кон донесување на квалитетни, кохерентни и 
координирани одлуки на Владата.  

За остварување на регулативната функција на Вла-
дата и подобрување на механизмите за креирање на по-
литиките; на усогласеност меѓу политиките и буџет-
скиот процес и на следењето во спроведувањето на 
актите односно заклучоците на Владата, потребни се 
консултации и координација меѓу надлежните и заин-
тересираните министерства и другите органи на држав-
ната управа и Генералниот секретаријат.  

2. Анализа на политиките и процесот на одлучување 
Политиката како процес за преземање или непрезема-

ње на активности од страна на Владата за да се реши 
одреден проблем или низа од меѓусебно поврзани пробле-
ми, како и начин за утврдување насоки за остварување на 
утврдените цели, се остварува преку инструментите на 
политиката кои претставуваат механизам за остварување 
на целите. Инструментите на политиката се изразуваат 
преку регулативните инструменти (закони и други пропи-
си); материјали (анализи, извештаи, остврти и информа-
ции) кои даваат пресек на политиката за остварување на 
регулативните инструменти; финансиски инструменти 
(субвенции, даноци, даночни ослободувања и намалува-
ња, придонеси и надоместоци, буџетски трошоци и сл.) и 
информативни инструменти – издавање на информативни 
материјали – брошури, реклами и пропаганди и други ви-
дови на материјали, користење на средствата за јавно ин-
формирање и употреба на web страници. 

При креирањето на политиките, материјалите и 
актите  кои од страна на министерствата и другите ор-
гани на државната управа се поднесуваат до Владата за 
разгледување и утврдување односно донесување, треба 
да произлегуваат од надлежноста на министерството 
односно на другиот орган на државната управа.  

Процесот на анализа на политиките и координација 
се состои од следните фази: 

1. подготвување на предлози за политиките и пред-
лози за инструментите на политиката преку кои поли-
тиката ќе се спроведе од страна на министерствата и на 
другите органи на државната управа; 

2. консултации меѓу министерствата и другите ор-
гани на државната управа пред поднесувањето на мате-
ријалите и актите до Генералниот секретаријат;  

3. разгледување на материјалите и актите од страна 
на Колегиумот на државни секретари (Генералниот ко-
легиум); 

4. разгледување на материјалите и актите од страна 
на работните тела на Владата; 

5. разгледување на материјалите и актите на седни-
ците на Владата; и 

6. следење на спроведувањето на политиките.  

3.  Фази на анализа на политиките и координа-
ција 

3.1. Подготвување на предлози за политиките и 
предлози за инструментите на политиката преку кои 
политиката ќе се спроведе од страна на министерс-
твата и на другите органи на државната управа 

3.1.1. Начела на креирање на политиките 
При подготвувањето на предлозите на материјалите 

и актите од страна на министерствата и на другите ор-
гани на државната управа се применуваат следните на-
чела на креирање на политиките:  

1. Усогласеност на политиките и актите со стра-
тешките приоритети на Владата 

Политиките и актите на министерствата и на другите 
органи на државната управа треба да се во согласност со 
стратешките приоритети на Владата. Механизмите за стра-
тешко планирање на министерствата, обезбедуваат преку 
стратешките планови и иницијативите на министерствата, 
финансирани од Буџетот на Република Македонија, да се 
реализираат стратешките приоритети на Владата.  

2. Фискална остварливост на политиките и 
актите 

Политиките и актите треба да се подготвуваат во 
согласност со фискалните ограничувања и во рамките 
на тригодишниот циклус на буџетско планирање и про-
грамирање. При подготвувањето на предлозите на по-
литиките, министерствата и другите органи на држав-
ната управа вршат проценка на фискалните имплика-
ции, земајќи ги предвид оние решенија кои даваат 
најмногу ефект во однос на трошоците.   

3. Усогласеност на политиките и актите со зако-
нодавството на Европската унија 

Во политиките и актите министерствата и другите 
органи на државната управа треба да ги транспонираат 
регулативите, директивите и другите прописи на 
Европската унија, со цел хармонизација на национал-
ното законодавство со законодавство на Европската 
унија и примена на најдобрата практика од земјите – 
членки на Европската унија.  

4. Заснованост на политиките и актите на прет-
ходно извршена анализа 

Министерствата и другите органи на државната 
управа при утврдување на политиките и актите поаѓаат 
од претходно извршената анализа на состојбите во об-
ластите за кои се надлежни, дефинирање на проблеми-
те и утврдување на недостатоците. Во политиките и 
актите што се предлагаат јасно се утврдуваат целите и 
решенијата (опциите) кои се разгледани, со образложе-
ние на секое поединечно решение.  

5. Транспарентност при подготвувањето на по-
литиките и актите  

Во текот на утврдувањето на политиките и актите 
министерствата и другите органи на државната управа 
вршат транспарентни консултации со надлежните и за-
интересираните министерства и другите органи на др-
жавната управа, единиците на локалната самоуправа 
(општините и Градот Скопје), заинтересираните здру-
женија на граѓани, другите заинтересирани субјекти, 
како и со експерти.  

6. Планско спроведување  на политиките и актите 
За спроведување на политиките и актите, мини-

стерствата и другите органи на државната управа изго-
твуваат планови за нивно спроведување со пресметани 
трошоци, тези на подзаконски акти за спроведување на 
законите, потребни организациони капацитети и човеч-
ки ресурси, како и постапка за следење и евалуација.  

3.1.2. Улогата на Генералниот секретаријат во 
креирањето на политиките и координација 

Генералниот секретаријат при анализата на политики-
те поаѓа од начелата утврдени во Деловникот за работа на 
Владата, Одлуката за Методологијата за стратешкото 
планирање и подготвување на Годишната програма за 
работа на Владата, образецот за проценка на фискалните 
импликации, Меморандумот и оваа методологија. 
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Генералниот секретаријат, во рамките на својата ко-
ординативна функција, ги обезбедува неопходните ин-
формации и стручни совети и мислења во насока на ос-
тварување на политиките на Владата и спроведување 
на начелата на креирање на политиките содржани во 
оваа методологија. 

Кога се работи за закони и материјали и акти кои се 
однесуваат на системски и други важни прашања, Ге-
нералниот секретаријат остварува соработка со мини-
стерствата и другите органи на државната управа – 
предлагачи на политиките, уште од фазата на нивното 
конципирање, преку учество на претставник на Гене-
ралниот секретаријат на состаноци на работни групи и 
други облици на соработка со министерствата и други-
те органи на државната управа. При процесот на кон-
ципирање на материјалот и актот, Генералниот секре-
таријат се грижи за обезбедување квалитетни информа-
ции, релевантни за конципирање на политиките,  како 
и за усогласување на ставовите на министерствата и 
другите органи на државната управа кои учествуваат 
во процесот на усогласување и предлагање на опреде-
лени ставови и решенија.  

Годишната програма за работа на Владата, претставу-
ва ориентација  за взаемно планирање, усогласување и 
координација  на активностите на Генералниот секретари-
јат со министерствата и другите органи на државната 
управа, особено од аспект на реализирањето на страте-
шките приоритети и документи утврдени, односно 
донесени од Владата  или кои се планираат да се донесат.  

Координативната функција во процесот на креирање-
то на политиките Генералниот секретаријат ја остварува и 
со интензивна соработка, меѓусебни консултации и 
взаемно  информирање  со Канцеларијата на претседате-
лот на Владата, како и со организационите облици за 
административно-оперативна поддршка на замениците на 
претседателот на Владата и министрите без ресор. 

Од извршената анализа на материјалите и актите, 
во Генералниот секретаријат се подготвува стручен со-
вет и мислење во врска со креирањето и анализата на 
политиките на Владата.  

3.2. Консултации меѓу министерствата и другите 
органи на државната управа пред поднесувањето на 
материјалите и актите до Генералниот секретаријат  

Пред поднесувањето на материјалите и актите до 
Генералниот секретаријат, министерствата и другите 
органи на државната управа вршат меѓусебни консул-
тации, согласно член 68 од Деловникот за работа на 
Владата, а особено со Секретаријатот за законодавство 
(за закони и други прописи и општи акти) и Мини-
стерството за финансии (за материјали и акти кои соз-
даваат фискални импликации).  

3.3. Разгледување на материјалите и актите од 
страна на Генералниот колегиум 

Разгледувањето односно дискусијата на Генералниот 
колегиум претставува завршна фаза пред материјалите и 
актите да се проследат до работните тела на Владата и до 
Владата. Материјалите и актите се разгледуваат од страна 
на Генералниот колегиум за да се оцени степенот на нив-
ната подготвеност за седница на Владата, нивните струч-
ни аспекти, како и други прашања во врска со подобрува-
ње на ефикасноста во работењето на Владата. Откако Ге-
нералниот колегиум ќе оцени дека материјалот односно 
актот е подготвен во таа насока, тој се препорачува за рас-
права на седниците на работните тела на Владата. Ставо-
вите и мислењата изградени на Генералниот колегиум се 
вклучуваат во мислењето што се поднесува до претседа-
телите на работните тела на Владата. 

Претставници на Генералниот секретаријат присус-
твуваат на Генералниот колегиум и учествуваат во не-
говата работа со стручни совети и мислења. Генерал-
ниот секретаријат може да даде и дополнителна струч-
на помош на министерствата и другите органи на др-
жавната управа, во случај на седницата  на Генерални-
от колегиум да биде заклучено материјалите и актите 
да се вратат на дополнителна обработка.  

3.4. Разгледување на материјалите и актите од 
страна на работните тела на Владата 

При разгледување на материјалите и актите од 
страна на работните тела на Владата, министрите рас-
праваат за суштината на материјалот и актот и нивното 
влијание на политиките и мерките на Владата, при што 
се решаваат и се надминуваат евентуалните несогласу-
вања кои постојат меѓу министрите.  

Претставници на Генералниот секретаријат присус-
твуваат на седниците на работните тела и ги изготвува-
ат извештаите на работните тела, а доколку е потребно, 
даваат дополнителна помош на министерствата и дру-
гите органи на државната управа, кога на седниците на 
работните тела е заклучено материјалот или актот да се 
врати на дополнителна обработка.  

3.5. Разгледување на материјалите и актите на 
седниците на Владата 

Материјалите и актите на седниците на Владата се 
разгледуваат од политичка гледна точка врз основа на 
квалитетните информации и анализи извршени во 
претходните фази. Претседателот на Владата треба да 
биде навреме информиран и целосно подготвен од 
страна на Генералниот секретаријат и Канцеларијата на 
претседателот на Владата за дискусија по материјалите 
и актите на седниците на Владата, а особено, во случај 
на постоење на несогласувања за да може да се надми-
нат тие несогласувања.  

3.6. Следење на спроведувањето на политиките 
Генералниот секретаријат во процесот на следење 

на спроведувањето на политиките врши анализа на це-
локупниот ефект од одлуките што произлегуваат од по-
литиката, во однос на постигнувањето на стратешките 
приоритети на Владата. 

4. Оваа методологија ќе се објави во “Службен вес-
ник на Република Македонија“.  

Бр. 19-1592/1                      Претседател на Владата 
13 април 2006 година             на Република Македонија, 

    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________  

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
633. 

Врз основа на член 100 став 4, а во врска со член 
190 став 1 од Законот за хартии од вредност (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), Коми-
сијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 
10.03.2006 година го донесе следниот   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ, ВИДОТ, ОДР-
ЖУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА И 
КОНТРОЛА НА ЛИКВИДНИТЕ СРЕДСТВА НА БРО-
КЕРСКА КУЌА И ОВЛАСТЕНА БАНКА СО ДОЗВОЛА 
ЗА РАБОТЕЊЕ ДОБИЕНА ОД КОМИСИЈАТА  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
Општи одредби  

Член 1 
Со овој правилник се уредува износот, видот, одржу-

вањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните 
средства на брокерска куќа со дозвола за работење 
добиена од Комисијата за хартии од вредност (во 
понатамошниот текст: Комисијата) и овластена банка (во 
понатамошниот текст: банка) согласно Законот за банки 
со дозвола за работење добиена од Комисијата, а особено: 

- минималниот износ на потребните ликвидни 
средства со кои брокерска куќа, односно банката треба 
да располага во континуитет; 

- начин за утврдување на видот (структурата) на ликвид-
ните средства на брокерска куќа; 

- содржината, начинот и роковите на поднесување 
на известување до Комисијата за хартии од вредност за 
неможноста за намирување на достасаните тековни об-
врски на брокерска куќа; 

- содржината, начинот и роковите на поднесување на 
известување до Комисијата за износот на ликвидни 
средства со кои континуирано располага брокерска куќа; 
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- начин на пресметка на ликвидните средства на 
брокерска куќа; 

- контрола на ликвидни средства со кои брокерска 
куќа треба да располага континуирано се врши од стра-
на на Комисијата. 

Одредбите на овој правилник кои се однесуваат на 
брокерските куќи, соодветно се применуваат на банки-
те (организационите единици), кои имаат дозвола за 
работа со хартии од вредност добиена од Комисијата.  
Минимален износ на потребни ликвидни средства 

на брокерска куќа односно банка  
Член 2 

Брокерската куќа односно банка е должна да распо-
лага со ликвидни средства во износ и структура соод-
ветна на обемот и видот на услугите и ризиците на кои 
е изложена при вршење на услугите со цел навремено 
да ги намири доспеаните обврски по основа на реали-
зирани трансакции. 

Брокерска куќа, согласно основната главнина во секој 
момент треба да располага со следниот износ на ликвид-
ни средства: 

1. Брокерска куќа со основна главнина од најмалку 
75.000,00 евра во денарска противвредност по среден 
курс на Народната банка на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: НБРМ) на денот на основањето 
на друштвото во секој момент треба да располага со ли-
квидни средства во износ од 15.000,00 евра во денарска 
противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на 
пресметка на потребниот износ на ликвидни средства 
или 5% од износот на вкупната задолженост на друш-
твото, зависно кој од овие два износа е поголем. 

2. Брокерска куќа со основна главнина од најмалку 
150.000,00 евра во денарска противвредност по среден 
курс на НБРМ на денот на основањето на друштвото во 
секој момент треба да располага со ликвидни средства 
во износ од 25.000,00 евра во денарска противвредност 
по средниот курс на НБРМ на денот на пресметка на 
потребниот износ на ликвидни средства или 5% од из-
носот на вкупната задолженост на друштвото, зависно 
кој од овие два износа е поголем. 

3. Брокерска куќа со основна главнина од најмалку 
500.000,00 евра во денарска противвредност по среден 
курс на НБРМ на денот на основањето на друштвото во 
секој момент треба да располага со ликвидни средства 
во износ од 50.000,00 евра во денарска противвредност 
по средниот курс на НБРМ на денот на пресметка на 
потребниот износ на ликвидни средства или 5% од из-
носот на вкупната задолженост на друштвото, зависно 
кој од овие два износа е поголем.  
Структура на ликвидни средства на брокерска куќа 

односно банка  
Член 3 

Средствата кои се класифицирани како ликвидни 
средства на брокерската куќа односно банка се следните: 

1. пари во благајната; 
2. салда на готовинските сметки (жиро сметка, де-

визна сметка, електронски картички и сл.); 
3. депозити по видување, орочените депозити чиј рок 

доспева во следните три дена и депозитите со отказен рок 
од три дена, кои се депонирани во банките или штедилни-
ците во Република Македонија или во странски банки на 
земји членки на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапо-
нија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД; 

4. обврзници издадени од НБРМ и Република Маке-
донија, Централна банка или Влада на земја членка на 
ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, 
Нов Зеланд, Швајцарија и САД за кои постои ликвиден 
секундарен пазар; 

5. краткорочни хартии од вредност издадени од 
НБРМ и Република Македонија и други финансиски 
инструменти издадени од страна на НБРМ, Република 
Македонија, односно Централна банка или Влада на 
земја членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Ја-
понија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД за кои 
постои ликвиден секундарен пазар; 

6. други финансиски инструменти за кои постои ликви-
ден секундарен пазар издадени од банки основани во Ре-
публика Македонија, односно земји членки на ЕУ, Исланд, 
Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, 
Швајцарија и САД, кои можат да бидат искористени во рок 
од три дена во износ што е наведен во договорот. 

Депозитите по видување на сметки кај домашните и 
странските банки кои служат како обезбедување по некоја 
преземена обврска и депозити за кои се води судски спор 
не се сметаат за ликвидни средства на брокерските куќи.  
Начин на пресметка на ликвидните средства доколку 

се обезбедуваат со хартии од вредност  
Член 4 

Доколку потребниот износ на ликвидни средства 
или дел од него се обезбедува со обврзница, краткороч-
ни хартии од вредност издадени од НБРМ и Република 
Македонија и други финансиски инструменти издаде-
ни од Република Македонија, односно Централна бан-
ка или Влада на земја членка на ЕУ, како и на држави-
те Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, 
Нов Зеланд, Швајцарија и САД при пресметка на реал-
ната вредност на хартиите од вредност се користи про-
сечна пазарна цена на хартиите од вредност постигната 
на Берзата односно друг пазар во претходниот ден на 
тргување од денот на пресметката.  
Вкупна задолженост на брокерските куќи и банка  

Член 5 
Вкупната задолженост на брокерска куќа односно 

банка (организациона единица) ги содржи сите обврски 
искажани во сите билансни и вонбилансни сметки на ре-
довната сметка на брокерската куќа односно организацио-
ната единица за работа со хартии од вредност на банката. 

Обврски на брокерската куќа односно банка се сите 
обврски од работењето, финансирањето и вршењето 
услуги кои се водат на редовната сметка, а се во врска 
со работа со хартии од вредност во свое име и за своја 
сметка или за сметка на своите клиенти. 

Обврски се и сите билансни и вонбилансни обврски 
што се неотповикливи и што се поврзани со одреден 
трошок, особено обврските од провизиските трансак-
ции, терминските трансакции и издадените гаранции. 

Обврските исто така ги вклучуваат сите други очеку-
вани обврски кои не се евидентирани на редовната сме-
тка на брокерската куќа или банката како обврски во 
евиденцијата на друштвото, но кои може да се јават во 
текот на 7 дена од денот на изготвување на пресметката. 

Во моментот кога се пресметуваат вкупните обврски 
на брокерската куќа односно банката како обврски се сме-
таат и обврските кои истата ги има кон клиентите од реа-
лизирани купопродажни трансакции по основа на непо-
рамнети трансакции во законскиот рок за порамнување.  
Доставување извештаи до Комисијата за износот, 
видот и одржувањето на ликвидните средства  

на брокерска куќа односно банка  
Член 6 

Брокерските куќи односно банките се должни без 
одлагање во рок од 3 работни дена по истекот на прет-
ходниот месец да ја известат Комисијата, за нивото на 
ликвидни средства со кои требале да располагаат за си-
те работни денови за изминатиот месец. 

Брокерските куќи односно банките се должни да го 
изготват извештајот во форма ЛИКВ-1 содржан во 
Прилог - 1 на овој правилник.  
Известување до Комисијата за хартии од вредност 
за неможноста за намирување на достасаните  

тековни обврски на брокерската куќа  
Член 7 

Доколку брокерската куќа не може да ги намири до-
стасаните тековни обврски должна е веднаш, а најдоцна 
во рок од 24 часа да ја извести Комисијата за истото. 

Известувањето од став (1) на овој член задолжител-
но го опфаќа вкупниот износ на достасаните неплатени 
обврски на брокерската куќа, поделени на обврски по 
основ на услуги со хартии од вредност и на други обвр-
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ски, наведувајќи ја причината за задоцнувањето во пла-
ќањето и мерките кои брокерската куќа ќе ги преземе 
за да ја надмине неликвидноста. 

Брокерските куќи се должни кон известувањето од 
став 1 на овој член до Комисијата да ја приложат и 
пресметката во форма ЛИКВ-2, содржана во Прилог 2 
на овој правилник.  
Известување до Комисијата за хартии од вредност 
за неможноста за намирување на достасаните  
тековни обврски на банка членка на Берзата  

Член 8 
Доколку банка членка на Берзата не може да ги на-

мири достасаните тековни обврски должна е веднаш 
писмено да ја извести Комисијата за истото. 

Известувањето од став (1) на овој член задолжително 
го опфаќа вкупниот износ на достасаните неплатени обвр-
ски на банката поделени на обврски по основ на услуги со 
хартии од вредност и на други обврски, наведувајќи ја 
причината за задоцнувањето во плаќањето и мерките кои 
ќе ги преземе за да ја надмине наведената состојба.  

Контрола  
Член 9 

Комисијата за хартии од вредност врши контрола 
на износот, видот, одржувањето и начинот на пресме-
тка на ликвидните средства на брокерска куќа и мож-
носта за намирување на достасаните тековни обврски. 

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат и на 
банките овластени учесници на берзата.  

Завршни одредби  
Член 10 

Правилникот влегува во сила со денот на неговото 
донесување и истиот ќе се применува во рок од 8 дена 
од неговото објавување во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Брокерските куќи се должни да го подготват првиот 
извештај согласно член 11 на овој правилник, почну-
вајќи од 1 јуни 2006 година.  

Бр. 03-106/5               Комисија за хартии од вредност 
10 март 2006 година                          Претседател, 

    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
634. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.70/1992), на седницата одржана 
на 12 април 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат член 31 став 1 алинеја 7 и членови-

те 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 и 48 од Законот за пратени-
ците (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
84/2005). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесени иницијативи од Информативниот цен-
тар за граѓанско општество - Скопје, преку полномош-
никот Влатко Илиевски од Скопје, Илија Мавков од 
Скопје, ВМРО-ДПМНЕ-Скопје, преку полномошникот 
Ѓорѓи Наумов од Скопје, Демократски сојуз-Скопје, 
Стамен Филипов од Скопје, Сојузот на борците од На-
родно ослободителната и антифашистичка војна на 
Македонија - Скопје, Јонче Цветковски од Скопје, Ли-
гата за демократија - Скопје, Општинскиот одбор на 
Сојузот на борците од НОВ - Кавадарци, Ѓорги Анге-
лески од Прилеп, Маријан Калиманоски од Скопје, 
Панче Докузов од Штип и Стојанче Столески од Тето-
во, со Решение У.бр.191/2005 од 22 февруари 2006 го-
дина поведе постапка за оценување на уставноста на 
членовите означени во точката 1 од оваа одлука од За-
конот за пратениците. 

Собранието на Република Македонија како доноси-
тел на Законот за пратеници во определениот рок не 
достави одговор на наводите на решението за поведу-
вање на постапка за оценување на уставноста на оспо-
рените членови. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 31 од 
Законот за пратениците кој е поместен во Глава V точ-
ка 4 “Други лични примања и надоместоци на трошо-
ци” пратеникот има право на надоместоци на трошоци 
кои се однесуваат на превоз до работа и од работа, хра-
нарина, селење од местото на постојано живеалиште во 
местото каде што ја врши функцијата пратеник, струч-
но усовршување и образование, погребни трошоци во 
висина на просекот на двете последни плати на почи-
натиот пратеник, дневница за службено патување во 
земјата без трошоци за ноќевање до 8% од просечната 
плата по работник исплатена во стопанството на Ре-
публика Македонија во претходните три месеци, тро-
шоци за ноќевање кои се признаваат според приложе-
ната сметка, освен во хотелите од Де-лукс категорија, 
дневница за службено патување во странство, надоме-
сток за користење на автомобили во лична сопственост 
за службени цели во висина од 30% од продажната це-
на на еден литар гориво, според изминат километар за 
возилото кое се користи, надоместок за одвоен живот 
од семејството, кој изнесува 40% од просечната месеч-
на нето плата исплатена во Република Македонија во 
претходните три месеци и отпремнина при заминување 
во пензија во износ од три просечни месечни плати, ос-
тварени во претходните три месеца. 

Во оспорениот член 31 став 1 алинеја 7 од Законот 
за пратениците е предвиден надоместок на трошоци за 
присуство на седници на Собранието и на работното 
тело на Собранието во висина на дневницата утврдена 
за службени патувања во земјата. 

Со Законот за плати и други надоместоци на пратени-
ците во Собранието на Република Македонија и другите 
избрани и именувани лица во Република Македонија 
(“Службен весник на Социјалистичка Република Македо-

нија” бр.36/1990 и “Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 38/1991, 23/1997 и 37/2005) се определени на-
доместоци за определени материјални трошоци и други 
примања на носителите на јавни функции.  

Оттука, Судот утврди дека, во овој закон се предви-
дени скоро сите надоместоци на трошоци кои можат да 
ги примат носителите на јавните функции како и пра-
тениците освен надоместокот за присуство на седница 
кој со Законот за пратениците е предвиден само за пра-
тениците.  

Согласно член 9 од Уставот граѓаните се еднакви 
пред Уставот и законите. 

Во членот 32 став 2 од Уставот е предвидено дека 
секому под еднакви услови му е достапно секое работ-
но место, а според став 5 на овој член, остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори. 

Согласно член 51 став 1 од Уставот законите мора 
да бидат во согласност со Уставот, а сите други пропи-
си со Уставот и законите. 

Според член 64 од Уставот пратеникот има право 
на надоместок утврден со закон.  

Во Законот за плати и други надоместоци на прате-
ниците во Собранието на Република Македонија и дру-
гите избрани и именувани лица во Републиката, кој бе-
ше донесен пред Уставот на Република Македонија и 
кој со одредени измени се уште е во важност, пратени-
кот за вршење на пратеничката функција имал право на 
плата доколку бил на постојана работа во Собранието. 
Доколку, пак, тој не бил на постојана работа во Собра-
нието имал право на надоместок во висина на разлика-
та меѓу платата што ја остварувал од работен однос и 
полниот износ на плата на пратеник кој бил на постоја-
на работа во Собранието.  

Пратеникот кој не остварувал плата во Собранието 
и не добивал надоместок односно разлика на плата 
имал право на надоместок во висина од 30% од полни-
от износ на плата на пратеникот. 

Според Изборниот законик (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.40/2006), Законот за прате-
ниците и Деловникот на Собранието на Република Ма-
кедонија (“Службен весник на Република Македонија “ 
бр. 60/2002) функцијата пратеник се врши професио-
нално, пратеникот заснова работен однос и не може да 
врши каква било друга функција или дејност и за врше-
ње на пратеничката функција пратеникот добива плата. 

Во членот 29 од Деловникот е предвидено дека пра-
теникот има право и должност да присуствува на сед-
ница на Собранието и да учествува во работењето и од-
лучувањето. 

Според член 29 став 3 од Деловникот на пратеникот 
кој отсуствува најмногу три пати од седница на Собра-
нието, а за тоа не го извести претседателот на Собрани-
ето му се одбива 5% од платата за секој ден отсуство. 

Од наведеното недвосмислено произлегува дека 
пратеникот има право и должност да присуствува на 
седница на Собранието на Република Македонија и на 
работно тело за што прима плата поради што во кон-
кретниов случај според Судот не може да се најдат ар-
гументи кои би го оправдале овој вид на надоместок 
кој единствено е предвиден само за пратениците, а не и 
за другите носители на јавни функции кои исто така 
учествуваат во работата на органите или телата во кои 
се избрани, односно имаат ист статус и се корисници 
на средства од Буџетот. 

Оттука, Судот оцени дека одредбата од член 31 
став 1 алинеја 7 од Законот не кореспондира, односно 
не е во согласност со начелото дека секој вработен има 
право на соодветна заработувачка согласно неговиот 
придонес во работата, како и со начелото на еднаквост 
меѓу носителите на јавни функции. 

5. Понатаму, Судот утврди во оспорениот член 40 од 
Законот за пратениците е предвидено дека пратеникот 
на кого му престанал мандатот може да оствари право 
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на предвремена старосна пензија ако наполнил 25 годи-
ни пензиски стаж и 55 години старост (маж) односно 25 
години пензиски стаж и 53 години старост (жена).  

Доколку во моментот на престанок на мандатот 
пратеникот нема навршено 25 години пензиски стаж, 
правото на предвремена старосна пензија може да го 
оствари кога ќе наврши најмалку 25 години пензиски 
стаж и 55 години старост (маж), односно 53 години 
старост (жена). 

Во оспорениот член 41 од Законот за пратениците е 
предвидено дека предвремената старосна пензија од 
членот 40 на овој закон се утврдува во висина од 80% 
од просечната плата исплатена на пратеникот во прет-
ходните три месеци. 

Правото од овој член го имаат и пратениците кои 
претходно стекнале пензија по друга основа доколку 
тоа е поповолно за нив. 

Во оспорениот член 42 од Законот за пратениците е 
предвидено дека висината на инвалидската пензија кај 
пратеникот со загубена работна способност се опреде-
лува согласно со членот 41 од овој закон, доколку таа е 
поповолна во однос на пензијата утврдена според Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување.  

Во оспорениот член 43 од Законот за пратениците е 
предвидено дека членовите на семејството на покојни-
от пратеник имаат право на семејна пензија под услови 
и на начин утврдени со Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување. 

Основица за пресметување на пензијата од ставот 1 
на овој член претставува пензијата што покојниот пра-
теник ја користел или би ја користел според член 41 од 
овој Закон. 

Во оспорениот член 44 од Законот за пратениците е 
предвидено дека пензијата утврдена со овој закон се 
усогласува според порастот на платите на пратениците 
во Собранието. 

Во оспорениот член 45 од Законот за пратениците 
начинот и постапката за остварување на предвремената 
старосна, инвалидска и семејна пензија се спроведува-
ат според одредбите од овој закон и Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување. 

Пензијата ја пресметува и исплатува Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја во постапка утврдена со Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Средствата потребни за исплата на пензиите оства-
рени според овој закон до денот на исполнувањето на 
условите утврдени со Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување, како и средствата за разликата 
меѓу висината на пензијата определена според овој за-
кон и пензијата определена според Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување до исполнување на 
тие услови се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија. 

Од анализата на наведените одредби произлегува 
дека со нив е утврдено: право на предвремена пензија 
само за пратениците, односно одредена категорија на 
носители на јавни функции под услови и висина сосема 
поинакви од оние кои се уредени во системскиот Закон 
за пензиското и инвалидското осигурување; право на 
предвремена пензија да можат да остваруваат и прате-
ниците на кои ќе им престане мандатот тогаш кога ќе 
ги исполнат условите во поглед на годините на стаж и 
старост ако во моментот на престанок на мандатот не 
ги исполнуваат предвидените услови, односно ова пра-
во како резервирано право пратеникот ќе може да го 
оствари и по протек на определен временски период; 
правото на висината на предвремена пензија да се 
утврдува во висина од 80% од просечната плата испла-
тена на пратеникот во претходните три месеци; право 
на утврдување на пензија во висина од 80% да можат 
да го остваруваат и пратениците кои претходно оства-
риле право на пензија по друг основ односно таа пензи-
ја да биде коригирана и да изнесува 80% од платата на 

пратеникот ако тоа е поповолно за пратеникот; право 
на висината на инвалидската пензија на пратеникот и 
семејната пензија на членовите на семејството на почи-
натиот пратеник да се утврдува во висина од 80% како 
што се утврдува и висината на предвремената старосна 
пензија на пратеникот; право наведените пензии да се 
усогласуваат според порастот на платите на пратени-
ците, како и тоа дека средствата потребни за исплата 
на пензиите остварени според Законот за пратениците 
до исполнување на условите предвидени со Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување, како и средс-
твата за разликата меѓу висината на пензијата опреде-
лена според овој закон и определената според Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување да се обез-
бедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

За целосно согледување за тоа дали и до кој степен 
Законот за пратениците отстапува од општите правила 
утврдени со Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување по однос на утврдувањето на условите за 
стекнување на пензија и висината на старосната, инва-
лидската и семејната пензија, Судот ги имаше предвид 
одредбите од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Имено, со Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување (“Службен весник на РМ” бр.80/1993, 
3/1994, 14/1995, 71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 
5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005 и 
101/2005) се уредува системот на задолжителното пен-
зиско и инвалидско осигурување на работниците во ра-
ботен однос, основите на капиталното финансиско пен-
зиско осигурување, како и посебните услови под кои 
одделни категории на осигуреници ги остваруваат пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување.  

Според овој закон осигурениците стекнуваат право 
на старосна пензија кога ќе наполнат 64 години живот 
(маж) односно, 62 години живот (жена) и најмалку 15 
години стаж (член 17). 

Понатаму, во наведениот закон е утврден начинот 
на стекнување и висината на старосната, инвалидската 
и семејната пензија, највисокиот и најнискиот износ на 
старосна пензија, како и начинот на усогласување на 
видовите пензии. 

Воедно, Судот утврди дека во Глава IV од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување “Стекнува-
ње и остварување на правата на определени категории 
осигуреници под посебни услови” е предвидено дека 
одредени осигуреници вработени во Министерството 
за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Ми-
нистерството за правда, Казнено-поправните установи 
и Воспитно-поправните домови на работни места на 
кои стажот на осигурување им се смета со зголемено 
траење со оглед на тежината на работните задачи кои 
ги извршуваат можат да остварат право на пензија ако 
имаат најмалку 25 години пензиски стаж од кои 15 го-
дини ефективно поминати на работни места за кои ста-
жот на осигурување се смета со зголемено траење и 55, 
односно 50 години живот ако работниот однос им пре-
стане по потреба на службата.  

За овие осигуреници старосната пензија е определе-
на и изнесува 62%, односно 65,6% и таа се зголемува за 
1,2% односно 1,44% од пензиската основа за секоја го-
дина при што таа не може да изнесува повеќе од 80% 
од пензиската основа (член 94 до 109). 

Во член 1 од Уставот, Република Македонија се де-
финира како суверена, самостојна, демократска и соци-
јална држава.  

Според став 2 на член 2 од Уставот, граѓаните на 
Република Македонија власта ја остваруваат преку де-
мократски избрани претставници, по пат на референ-
дум и други облици на непосредно изјаснување. 

Во членот 8 од Уставот, како темелни вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија, меѓу 
другото, се утврдени владеењето на правото, политич-
киот плурализам и слободните непосредни демократ-
ски избори. 
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Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Според член 32 став 3 од Уставот, секој вработен 
има право на соодветна заработувачка. 

Согласно член 34 од Уставот, граѓаните имаат пра-
во на социјална сигурност и социјално осигурување 
утврдено со закон и со колективен договор, а според 
член 35 Републиката се грижи за социјалната заштита и 
социјалната сигурност согласно начелото на социјална 
праведност.  

Непосредните и слободни избори претставуваат не-
посреден облик на изразување на граѓанскиот сувере-
нитет. Преку изборите граѓаните ги избираат своите 
претставници во претставничките тела и на тој начин 
учествуваат во конституирањето на органите на држав-
ната власт. 

Собранието на Република Македонија е претстав-
нички орган на граѓаните и носител на законодавната 
власт во Републиката. 

Според членот 61 став 2 од Уставот, организацијата 
и функционирањето на Собранието се уредуваат со 
Уставот и со Деловникот, а според членот 62 став 5, 
начинот и условите за избор на пратениците се уреду-
ваат со закон што се донесува со мнозинство гласови 
од вкупниот број пратеници. 

Со Уставот, меѓу другото, е утврдено дека Собра-
нието го сочинуваат од 120 до 140 пратеници кои се из-
бираат на општи, непосредни и слободни избори со тај-
но гласање, тие не можат да бидат отповикани и се из-
бираат за време од четири години. Пратениците соглас-
но членот 64 од Уставот, уживаат имунитет и пратени-
кот не може да биде повикан на кривична одговорност 
или да биде притворен за искажано мислење или за 
гласање во Собранието, ниту може да биде притворен 
без одобрување на Собранието, освен ако е затечен во 
вршење на кривично дело за кое е пропишана казна за-
твор во траење од најмалку пет години. Собранието, 
исто така, може да одлучи да се примени имунитет над 
пратеникот и кога тој самиот не се повикал на него, ако 
е тоа потребно заради вршење на функцијата пратеник. 
За време на мандатот пратениците не подлежат на об-
врска во вооружените сили. 

Пратеникот има право на надоместок утврден со закон. 
Според членот 65 од Уставот, мандатот на пратени-

кот ќе му престане кога е осуден за кривично дело за 
кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку 
пет години. Со одредбата од ставот 4 на овој член од 
Уставот е предвидено дека на пратеникот може да му 
биде одземен мандатот кога е осуден за кривично или 
друго казниво дело што го прави недостоен за вршење 
на функцијата пратеник, како и за неоправдано отсус-
тво од Собранието повеќе од шест месеци. 

Одземањето на мандатот го утврдува Собранието 
со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници. 

Според членот 66 од Уставот, Собранието е во по-
стојано заседание и работи на седници кои ги свикува 
претседателот на Собранието. 

Собранието, во рамките на своите надлежности 
определени во членот 68 од Уставот, има уставотворна 
и законодавна функција, односно ги донесува и изме-
нува Уставот и законите, ги утврдува јавните давачки, 
донесува републички буџет и завршна сметка на буџе-
тот, ратификува меѓународни договори, донесува одлу-
ка за менување на граници на Републиката, распишува 
референдум, избира Влада на Република Македонија, 
избира судии на Уставниот суд на Република Македо-
нија, врши избори, именувања и разрешувања и на дру-

ги носители на јавни и други функции утврдени со 
Уставот и со закон, врши политичка контрола и надзор 
над Владата и над другите носители на јавни функции 
што се одговорни пред Собранието, дава амнестија и 
врши други работи утврдени со Уставот. 

Во член 1 од Изборниот законик е предвидено дека 
со овој законик се уредуваат начинот, условите и по-
стапката за избор на претседател на Република Маке-
донија, за избор на пратеници во Собранието на Репуб-
лика Македонија, за членови на советите на општините 
и Советот на град Скопје, за избор на градоначалник на 
општините и градоначалник на град Скопје, а со Де-
ловникот на Собранието на Република Македонија, по-
крај тоа што е утврдена организационата и функцио-
налната поставеност на Собранието се уредуваат и пра-
шања кои се однесуваат на правото и должноста на 
пратеникот да присуствува на седница на Собранието и 
да учествува во работата на Собранието, правото на 
формирање на пратенички групи, правото на информи-
рање на пратениците и обезбедување на услови за вр-
шење на функцијата пратеник, право на пратеникот да 
поставува пратенички прашања, интерпелација, чување 
на тајна, имунитет на пратеникот, престанување и од-
земање на мандатот на пратеникот и друго. 

Од наведените уставни, законски и деловнички 
одредби произлегува дека правата на пратениците кои 
произлегуваат од карактерот на пратеничкиот мандат 
како слободен мандат може да се групираат во права 
кои пратеникот ги остварува самостојно преку индиви-
дуална активност и права кои пратеникот ги остварува 
колективно, а сето тоа заради остварување на надлеж-
носта на Собранието. 

Имајќи го предвид изнесеното, неспорно може да 
се констатира дека содржината на оспорените одредби 
од членовите 40, 41, 42, 43, 44 и 45 од Законот за прате-
ниците битно отстапува од општо утврдените принци-
пи за остварување на правата од областа на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Неспорно е дека во Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување, исто така, има отстапувања од 
општите принципи за стекнување на правата од пензи-
ското и инвалидското осигурување за одредени катего-
рии на работници и тоа во Министерството за внатреш-
ни работи, Министерството за надворешни работи, 
Казнено-поправните и Воспитно-поправните домови. 
Имено, истите можат под поповолни, односно различ-
ни услови од општите да остваруваат право на пензија 
и тоа поради специфичноста, тежината на работното 
место и условите под кои ги извршуваат работите и ра-
ботните задачи и обврски. 

Оттука, Судот оцени дека оспорените одредби од 
Законот сами по себе и однапред не може да бидат 
спротивни на уставниот принцип на еднаквост (член 9 
од Уставот на Република Македонија) или принципот 
владеење на правото (член 8 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот), затоа што законодавецот утврдил различни – по-
поволни услови за предвремената старосна пензија за 
оваа категорија осигуреници. Меѓутоа, според Судот, 
вака утврдените услови мора да се засноваат на оправ-
дани причини, да бидат во прифатлив сооднос со оп-
штите принципи на регулирање на овие права во оваа 
област, без основи да не се издвојуваат од групацијата 
на осигуреници на која и припаѓаат за да не би се дове-
ла во прашање одредбата од член 1 од Уставот на Ре-
публика Македонија со која Република Македонија е 
дефинирана како демократска и социјална држава што 
индиректно може да се рефлектира врз останатите 
уставни принципи еднаквост, владеење на правото и 
социјална праведност. 

Во образложението на Предлогот на законот такви 
оправдани причини не се дадени па соодветно на тоа, 
при непостоење на такви причини, се поставува праша-



20 април 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 52 - Стр. 13 

њето дали статусот, односно правната положба на пра-
тениците која произлегува пред се од Уставот, односно 
начинот на стекнување на мандатот, правната природа 
и времетраењето на мандатот, претставничкиот кара-
ктер на функцијата, специфичноста на правата, долж-
ностите и одговорноста на пратеничката функција, јав-
носта во работата, ограничениот мандат, неможноста 
на пратеникот да врши друга професија, должност или 
профитна дејност и др., може да биде основ, односно 
причини до степен за отстапување на законодавецот од 
начелото на еднаквост на правата од областа на пензи-
ското и инвалидското осигурување. 

Според Судот, изнесената положба, односно статус 
на пратеникот во правниот систем на државата не може 
да бидат оправдани причини или услови за отстапува-
ње од општите принципи во оваа област до степен како 
што тоа е направено во оспорениот закон. 

Напротив, со самиот факт што законодавецот утвр-
дил пред се: многу низок минимален број на години на 
стаж на осигурување и старост за стекнување на попо-
волна старосна пензија за пратениците наспроти утвр-
дените во општиот закон за пензиското и инвалидското 
осигурување за сите граѓани, потоа стекнување на пра-
во на предвремена старосна пензија не само по основ 
на вложен труд и години на старост, туку и по основ на 
пратенички мандат (најмалку 2 години пратенички 
мандат), утврдување на висината на износот на старос-
на пензија по поповолни основи од постојаните и слич-
но, за Судот не само што за тоа не постојат оправдани 
причини, туку еклатантно е дека оспорените одредби 
отстапуваат од општите принципи и не се приближни 
ниту на оние со кои законодавецот отстапил од овие 
принципи предвидувајќи посебни услови за пензиони-
рање на одредена категорија на работници.  

Од друга страна, пак, имајќи ја предвид целокупната 
законска регулатива со која се утврдени прашањата кои 
се однесуваат на правата и должностите на другите но-
сители на јавни функции, односно избрани или именува-
ни лица во Република Македонија, а за нив не се утврде-
ни вакви права, основано може да се постави прашањето 
на еднаквоста на носителите на јавни функции. Имено, 
во конкретниот случај, Судот оцени дека со предвидува-
њето на поповолни услови само за одредена група на но-
сители на јавни функции кои се во иста општествена по-
ложба со останатите носители на јавни функции законо-
давецот има нееднаков третман што е на штета на оние 
кои не се опфатени со овој или друг закон. 

Правото на еднаквост е еден од темелните правни 
принципи утврдени во Уставот на Република Македо-
нија. Ова право опфаќа два елементи, и тоа прво, дека 
сите граѓани имаат право да бидат еднакво третирани 
пред законите и второ, дека законот еднакво се приме-
нува кон сите граѓани од страна на државните органи. 
Со други зборови, правото на еднаквост пред законот 
значи заштита на граѓанинот од секаков вид на дискри-
минација во уживањето на правата, но и во остварува-
њето на обврските. 

Од анализата на наведената уставна одредба произ-
легува дека уставното начело на еднаквост го обврзува 
законодавецот во уредувањето на односите начелото на 
еднаквост да го согледа на конкретен, а не на апстрактен 
начин преку правилото дека со еднаквите еднакво треба 
да се постапува, а со нееднаквите нееднакво. 

Оттука, имајќи го предвид изнесеното Судот оцени 
дека со оспорените законски одредби законодавецот 
утврдил поинакви услови и начин на остварување на 
предвремена старосна пензија кои во основа не можат 
да бидат ништо друго освен стекнување на права под 
привилегирани услови и се однесуваат само на прате-
ниците, а не на сите носители на јавни функции кои се 
во иста општествена положба или на сите граѓани без 

за тоа да постојат оправдани основи, со што законода-
вецот ги става граѓаните во нееднаква положба, што е 
во директна спротивност со членот 9 од Уставот на Ре-
публика Македонија. 

6. Судот, исто така, утврди дека во член 47 од наве-
дениот закон е предвидено дека правата утврдени во 
Глава VI на овој закон им припаѓаат на пратениците 
кои имаат исполнето најмалку половина мандатен пер-
иод на пратеник во Собранието сметајќи од денот на 
верификација на мандатот. 

Правото од ставот 1 на овој член им припаѓа на 
пратениците кои правото на плата по нивно барање во 
месечен износ го остварувале во Собранието почнувај-
ќи од првиот плуралистички состав на Собранието на 
независна и самостојна Македонија, како и на пратени-
ците кои професионално ја извршуваат функцијата 
пратеник.  

Според член 48 од наведениот закон, лицата кои ги 
исполнуваат условите за остварување на правото на 
пензија утврдено во Глава VI на овој закон, правото на 
пензија ќе започне да го остваруваат од денот на вери-
фикација на мандатот на пратениците кои ќе бидат из-
брани на првите наредни избори за пратеници во Со-
бранието. 

Од анализата на оспорените одредби произлегува 
дека правата утврдени во Главата VI од Законот за пра-
тениците, а кои се однесуваат на правото на предвре-
мена старосна пензија, висината на предвремената ста-
росна пензија, инвалидската и семејната пензија во ви-
сина од 80% од просечната плата на пратеникот испла-
тена во последните три месеци се протега на: пратени-
ците кои имаат исполнето најмалку половина мандатен 
период во Собранието, сметајќи од денот на верифика-
ција на мандатот како и пратениците кои правото на 
плата по нивно барање го остварувале во Собранието 
на Република Македонија почнувајќи од првиот плура-
листички состав на Собранието на независна и само-
стојна Република Македонија. 

Според член 52 став 4 од Уставот на Република Ма-
кедонија законите и другите прописи не можат да има-
ат повратно дејство, освен по исклучок во случаи кога 
тоа е поповолно за граѓаните. 

Забраната на повратното, односно ретроактивното 
дејство е принцип со кој се зацврстува правната сигур-
ност на граѓаните и претставува брана од подривање на 
идејата за владеење на правото. 

Оттука, отстапувањето од овој принцип и според 
Уставот на Република Македонија е допуштено само 
доколку е во корист на остварување на слободите и 
правата на граѓаните. 

Во конкретниов случај факт е дека Законот има по-
вратно дејство што е поповолно, но само за определена 
категорија на граѓани-пратениците како носители на 
јавни функции по основ на нивниот статус. 

Со оглед на наведеното, Судот оцени дека оспоре-
ните одредби од член 47 и 48 од Законот за пратеници-
те не се во согласност со принципот на забрана на по-
вратното дејство на законите како и со начелото на 
владеење на правото. 

7. Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

8. Оваa одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран 
Сулејманов.  
     У.бр.191/2005                            Претседател  
12 април 2006 година   на Уставниот суд на Република 
            Скопје                        Македонија, 

                      Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

635. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија („Службен весник на РМ” 
бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004 и 61/2005), член 
21 став 2 од Законот за девизно работење („Службен 
весник на РМ” бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и точка 
7 од Одлуката за условите и начинот на одобрување 
кредити во девизи и кредити во денари со девизна кла-
узула меѓу резиденти („Службен весник на РМ”  бр. 
41/2006), гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ВО 
ДЕВИЗИ И КРЕДИТИ ВО ДЕНАРИ СО ДЕВИЗНА  

КЛАУЗУЛА МЕЃУ РЕЗИДЕНТИ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со ова Упатство се пропишуваат начинот на по-

полнување и роковите за доставување на извештаите за 
кредити одобрени во девизи и кредити одобрени во де-
нари со девизна клаузула меѓу резиденти. 

2. За следење на кредитите во девизи и во денари со 
девизна клаузула, одобрени на резиденти, банката е 
должна до Народна банка на Република Македонија да 
ги доставува следните извештаи: 

 Образец ДК - 1 - Извештај за одобрени кредити во 
девизи на резиденти во текот на месецот; 

 Образец КДК - 1 - Извештај за одобрени кредити 
во денари со девизна клаузула на резиденти во текот на 
месецот; 

 Образец ДК - 2 - Извештај за состојбата на креди-
тите во девизи на резиденти на крајот на месецот; 

 Образец КДК - 2 - Извештај за состојбата на креди-
тите во денари со девизна клаузула на резиденти на 
крајот на месецот. 

Обрасците од оваа точка се составен дел на ова 
Упатство. 

3. Кредитот во девизи и кредитот во денари со де-
визна клаузула се смета за одобрен во моментот кога 
износот на кредитот е пренесен на посебна сметка на 
резидентот. 

Под кредити во денари со девизна клаузула се по-
дразбираат денарските кредити чија тековна вредност е 
во директна зависност од односот помеѓу домашната и 
странска валута, без разлика дали курсирањето се врши 
редовно, периодично, опциски или слично. 

4. За потребите за известување согласно ова Упат-
ство, банката не е должна да ги прикажува кредитите 
по основ на кредитни картички. 

 
II. ОБРАЗЕЦ ДК - 1 
 5. Образецот ДК - 1 (Извештај за одобрени кредити 

во девизи на резиденти во текот на месецот) содржи 
податоци за кредитите одобрени во девизи на резиден-
ти во текот на месецот за кој се известува. Образецот 
ДК - 1 се пополнува согласно со следните правила: 

а) Во Колоната бр. 1 - „Ред. бр.”, се наведува редни-
от број на резидентот кому му е одобрен кредитот во 
девизи. 

б) Во Колоната бр. 2 - „Матичен број”, се внесува 
матичниот број на резидентот. 

в) Во Колоната бр. 3 - „Даночен број”, се внесува 
единствениот даночен број на резидентот. Оваа колона 
не се пополнува за резидентите-физички лица. 

г) Колоната бр. 4 - „Резидент”, ги содржи резиден-
тите на кои банката им одобрила кредит во девизи. За 
потребите на ова Упатство, резидентите се класифици-
раат во четири категории: I, II, III и IV категорија рези-
денти.  

Првата категорија резиденти ги вклучува нето-из-
возниците. Под нето-извозници се подразбираат сите 
резиденти кои во претходните дванаесет месеци оства-
риле поголем девизен прилив по основ на остварен из-
воз, од девизен одлив по основ на остварен увоз, и/или 
резиденти за кои анализата извршена од страна на бан-
ката покажува дека во текот на времетраењето на кре-
дитот ќе остварат поголем девизен прилив од нивните 
вкупни девизни обврски. 

Втората категорија резиденти ги вклучува резиденти-
те кај кои цената на доминантниот производ зависи од 
движењата на цената на тој производ на светските берзи. 

Третата категорија резиденти ги вклучува резиден-
тите - физички лица. 

Четвртата категорија резиденти ги вклучува сите 
останати резиденти на кои банката им одобрила креди-
ти во девизи кои не влегуваат во претходните три кате-
гории на резиденти. 

д) Колоната бр. 5  - „ Категорија на ризик”, ја содржи 
категоријата на ризик во која е класифициран резиден-
тот, односно одобрениот кредит на резидентот, со при-
мена на критериумите дефинирани во глава II од Одлу-
ката за утврдување на методологијата за класификација 
на активните билансни и вонбилансни позиции на бан-
ките според степенот на нивната ризичност („Службен 
весник на РМ” бр. 21/2002 - пречистен текст). 

ѓ) Во Колоната бр. 6 - „Шифра на валута”, се внесу-
ва шифрата на валутата во која му е одобрен кредитот 
во девизи на резидентот. 

е) Во Колоната бр. 7 - „Одобрен износ во девизи”, 
се внесува износот на одобрениот кредит во девизи на 
резидентот. 

ж) Во Колоната бр. 8 - „Одобрен износ во денари”, 
се внесува денарската противвредност на одобрениот 
кредит во девизи. При внесувањето на износот се кори-
сти договорениот курс помеѓу банката и резидентот по 
кој е одобрен кредитот во девизи.  

з) Во Колоната бр. 9 - „Курс”, се внесува курсот по 
кој банката му го одобрува кредитот во девизи на рези-
дентот. 

ѕ) Во Колоната бр. 10 - „Намена”, се внесува наме-
ната на одобрениот кредит во девизи.  При пополнува-
њето на оваа колона се користат следните две шифри: 

 ПС - доколку станува збор за одобрен кредит во 
девизи за плаќање на достасана обврска кон нерези-
дент; 

 ПЗ - доколку станува збор за одобрен кредит во де-
визи за плаќање во земјата. 

и) Во Колоната бр. 11 - „Датум на одобрување”, се 
внесува датумот на одобрување на кредитот во девизи 
на резидентот, согласно со точка 3 од ова Упатство. 

ј) Во Колоната бр. 12 - „Датум на достасување”, се 
внесува крајниот датум на достасување на одобрениот 
кредит во девизи.  

к) Во Колоната бр. 13 - „Обезбедување”, се дава 
краток опис на видот на обезбедувањето на кредитот 
во девизи. Во зависност од видот на обезбедувањето, 
при пополнување на оваа колона се користи една или 
повеќе од следните шифри:  

- ЗП - залог на подвижни предмети; 
- ЗН - залог на недвижни предмети; 
- М - меница; 
 ПО - парично обезбедување; 
- БГ - гаранција издадена од банка;  
 КГ - гаранција издадена од небанкарско правно лице; 
- О - останати видови обезбедување. 
л) Во Редот бр. I се внесува износот на вкупните 

одобрени кредити во девизи на првата категорија рези-
денти (нето-извозници), при што се пополнуваат само 
колоните број 7 и 8. 
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љ) Во Редот бр. II се внесува износот на вкупните 
одобрени кредити во девизи на втората категорија ре-
зиденти (кај кои цената на производот зависи од дви-
жењата на цената на тој производ на светските берзи), 
при што се пополнуваат само колоните број 7 и 8. 

м) Во Редот бр. III се внесува износот на вкупните 
одобрени кредити во девизи на третата категорија ре-
зиденти (физички лица), при што се пополнуваат само 
колоните број 7 и 8. 

н) Во редот бр. IV се внесува износот на вкупните 
одобрени кредити во девизи на четвртата категорија 
резиденти (останати резиденти), при што се пополну-
ваат само колоните број 7 и 8. 

њ) Во Редот V се внесува износот на вкупните одо-
брени кредити во девизи на резиденти и претставува 
збир на износите под реден број I, II, III и IV, при што 
се пополнуваат само колоните број 7 и 8.  

 
III. ОБРАЗЕЦ КДК - 1 
6. Образецот КДК - 1 (Извештај за одобрени креди-

ти во денари со девизна клаузула на резиденти во текот 
на месецот) содржи податоци за кредитите одобрени во 
денари со девизна клаузула на резиденти во текот на 
месецот за кој се известува. Образецот КДК - 1 се по-
полнува согласно со следните правила: 

а) Во Колоната бр. 1 - „Ред. бр.”, се наведува редни-
от број на резидентот на кому му е одобрен кредит во 
денари со девизна клаузула. 

б) Во Колоната бр. 2 - „Матичен број”, се внесува 
матичниот број на резидентот. 

в) Во Колоната бр. 3 - „Даночен број”, се внесува 
единствениот даночен број на резидентот. Оваа колона 
не се пополнува за резидентите-физички лица. 

г) Колоната бр. 4 - „Резидент”, ги содржи резиден-
тите на кои банката им одобрила кредит во денари со 
девизна клаузула. За потребите на ова Упатство, рези-
дентите се класифицираат во четири категории: I, II, III 
и IV категорија резиденти.  

Првата категорија резиденти ги вклучува нето-из-
возниците. Под нето-извозници се подразбираат сите 
резиденти кои во претходните дванаесет месеци оства-
риле поголем девизен прилив по основ на остварен из-
воз, од девизен одлив по основ на остварен увоз, и/или 
резиденти за кои анализата извршена од страна на бан-
ката покажува дека во текот на времетраењето на кре-
дитот ќе остварат поголем девизен прилив од нивните 
вкупни девизни обврски. 

Втората категорија резиденти ги вклучува резиден-
тите кај кои цената на доминатниот производ зависи од 
движењата на цената на тој производ на светските берзи. 

Третата категорија резиденти ги вклучува резиден-
тите - физички лица. 

Четвртата категорија резиденти ги вклучува сите 
останати резиденти на кои банката им одобрила креди-
ти во денари со девизна клаузула кои не влегуваат во 
претходните три категории резиденти. 

д) Колоната бр. 5  - „Категорија на ризик”, ја содржи 
категоријата на ризик во која е класифициран резиден-
тот, односно одобрениот кредит на резидентот, со при-
мена на критериумите дефинирани во глава II од Одлу-
ката за утврдување на методологијата за класификација 
на активните билансни и вонбилансни позиции на бан-
ките според степенот на нивната ризичност („Службен 
весник на РМ” бр. 21/2002 - пречистен текст). 

ѓ) Во Колоната бр. 6 - „Шифра на валута”, се внесу-
ва шифрата на валутата на девизната клаузула. 

е) Во Колоната бр. 7 - „Одобрен износ во денари”, 
се внесува износот во денари на одобрениот кредит.  

ж) Во Колоната бр. 8 - „Датум на одобрување”, се 
внесува датумот на одобрување на кредитот во денари 
со девизна клаузула на резидентот, согласно со точка 3 
од ова Упатство. 

з) Во Колоната бр. 9 - „Датум на достасување”, се 
внесува крајниот датум на достасување на одобрениот 
кредит во денари со девизна клаузула.  

ѕ) Во Колоната бр. 10 - „Обезбедување”, се дава 
краток опис на видот на обезбедувањето со кое е по-
криен кредитот во денари со девизна клаузула. Во за-
висност од видот на обезбедувањето, при пополнување 
на оваа колона се користи една или повеќе од следните 
шифри: 

 ЗП - залог на подвижни предмети;  
- ЗН - залог на недвижни предмет 
- М - меница;  
- ПО - парично обезбедување; 
- БГ - гаранција издадена од банка; 
- КГ - гаранција издадена од небанкарско правно 

лице; 
- О - останати видови обезбедување. 
и) Во Редот бр. I се внесува износот на вкупните 

одобрени кредити во денари со девизна клаузула на пр-
вата категорија резиденти (нето-извозници), при што 
се пополнува само колоната број 7. 

ј) Во Редот бр. II се внесува износот на вкупните 
одобрени кредити во денари со девизна клаузула на 
втората категорија резиденти (кај кои цената на произ-
водот зависи од движењата на цената на тој производ 
на светските берзи), при што се пополнува само коло-
ната број 7. 

к) Во Редот бр. III се внесува износот на вкупните 
одобрени кредити во денари со девизна клаузула на 
третата категорија резиденти (физички лица), при што 
се пополнува само колоната број 7. 

л) Во Редот бр. IV се внесува износот на вкупните 
одобрени кредити во денари со девизна клаузула на че-
твртата категорија резиденти (останати резиденти), при 
што се пополнува само колоната број 7. 

љ) Во Редот V се внесува износот на вкупните одо-
брени кредити во денари со девизна клаузула на рези-
денти и претставува збир на износите под реден број I, 
II, III и IV, при што се пополнува само колона бр. 7.  

 
IV. ОБРАЗЕЦ ДК - 2 
7. Образецот ДК - 2 (Извештај за состојбата на кре-

дитите во девизи на резиденти на крајот на месецот), 
содржи податоци за состојбата на кредитите во девизи 
на резиденти на крајот на месецот за кој се известува. 
Образецот ДК - 2 се пополнува согласно со следните 
правила: 

а) Во Колоната бр. 2 - „Опис”, кредитите во девизи 
се делат на четири групи според категоријата на рези-
денти утврдена согласно со критериумите предвидени 
во точка 5 потточка г) од ова Упатство.  

б) Во Колоната бр. 3 - „Кредити за плаќање во 
странство”, се внесува состојбата на кредитите во деви-
зи за плаќање во странство, на крајот на месецот за кој 
се известува. Оваа позиција го опфаќа делот од состојба-
та на сметките од групите 16, 32 и 34 и од сметката 086, 
кој се однесува на девизни кредити на резиденти за пла-
ќање во странство, како и состојбата на сите други сме-
тки на кои се евидентираат овие девизни кредити. 

в) Во Колоната бр. 4 - „Кредити за плаќање во зем-
јата”, се внесува состојбата на кредитите во девизи на 
крајот на месецот за кој се известува кои се користат во 
денарска противвредност за плаќање во земјата. Оваа 
позиција го опфаќа делот од состојбата на сметките од 
групите 16, 32 и 34 и од сметката 086, кој се однесува 
на девизни кредити на резиденти кои се користат во де-
нарска противвредност за плаќање во земјата, како и 
состојбата на сите други сметки на кои се евидентираат 
овие кредити. 

г) Колоната бр. 5 - „Редовни кредити”, претставува 
збир на делот од износите од колоните број 3 и 4 кој се 
однесува на редовните кредити во девизи. 
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д) Колоната бр. 6 - „Нефункционални кредити”, 
претставува збир на делот од износите од колоните 
број 3 и 4 кој се однесува на нефункционалните креди-
ти во девизи. 

ѓ) Колоната бр. 7 - „Вкупно”, претставува збир на ко-
лоните број 3 и 4, односно збир на колоните број 5 и 6. 

е) Редот бр. I - „Состојба на кредити во девизи на 
прва категорија резиденти на крајот на месецот” прет-
ставува збир на износот на кредитите во девизи на прва 
категорија резиденти (нето-извозници) во секоја кате-
горија на ризик одделно. 

ж) Редот бр. II - „Состојба на кредитите во девизи 
на втора категорија резиденти на крајот на месецот”, 
претставува збир на износот на кредитите во девизи на 
втора категорија резиденти (кај кои цената на произво-
дот зависи од движењата на цената на тој производ на 
светските берзи) во секоја категорија на ризик одделно. 

з) Редот бр. III - „Состојба на кредитите во девизи 
на трета категорија резиденти на крајот на месецот”, 
претставува збир на износот на кредитите во девизи на 
трета категорија резиденти (физички лица) во секоја 
категорија на ризик одделно. 

ѕ) Редот бр. IV - „Состојба на кредитите во девизи 
на четврта категорија резиденти на крајот на месецот”, 
претставува збир на износот на кредити во девизи на 
четврта категорија резиденти (останати резиденти) во 
секоја категорија на ризик одделно. 

и) Редот бр. V - „Состојба на кредитите во девизи 
на резиденти на крајот на месецот”, претставува збир 
на редовите I, II, III и IV. 

ј) Во Редот бр. VI - „Наплатени кредити во девизи”, 
се внесува износот на кредити во девизи на резиденти, 
кои се наплатени во текот на месецот за кој се известу-
ва, при што се пополнуваат само колоните број 5, 6 и 7. 

к) Во Редот бр. VII - „Пренесени кредити во деви-
зи”, се внесува износот на кредити на резиденти во де-
визи кои, во текот на месецот за кој се известува, се 
пренесени од сметките за редовни на сметките за не-
функционални кредити и обратно, при што се пополну-
ваат само следните колони: 

 во Колоната бр. 5 - „Редовни кредити”, се внесува 
износот на кредити во девизи, кои се пренесени од сме-
тките за нефункционални кредити на сметките за ре-
довни кредити; 

 во Колоната бр. 6 - „Нефункционални кредити”, се 
внесува износот на кредити во девизи, кои се пренесе-
ни од сметките за редовни кредити на сметките за не-
функционални кредити. 

 
V. ОБРАЗЕЦ КДК - 2 
8. Образецот КДК - 2 (Извештај за состојбата на 

кредитите во денари со девизна клаузула на резиденти 
на крајот на месецот), содржи податоци за состојбата 
на кредитите во денари со девизна клаузула на рези-
денти на крајот на месецот за кој се известува. Образе-
цот КДК - 2 се пополнува во согласност со следните 
правила: 

а) Во Колоната бр. 2 - „Опис”, кредитите во денари 
со девизна клаузула се делат на четири групи според 
категоријата на резиденти, утврдена согласно со крите-
риумите предвидени во точка 6 потточка г) од ова 
Упатство.  

б) Во Колоната бр. 3 - „Редовни кредити”, се внесу-
ва состојбата на редовните кредити во денари со девиз-
на клаузула на крајот на месецот за кој се известува. 
Банката е должна во прилог да достави преглед на сме-
тките на кои ги евидентира редовните кредити во дена-
ри со девизна клаузула, заедно со состојбата на овие 
кредити на секоја сметка одделно. 

в) Во Колоната бр. 4 - „Нефункционални кредити”, 
се внесува состојбата на нефункционалните кредити во 
денари со девизна клаузула на крајот на месецот за кој 
се известува. Банката е должна во прилог да достави 

преглед на сметките на кои ги евидентира нефункцио-
налните кредити во денари со девизна клаузула, заедно 
со состојбата на овие кредити на секоја одделна сметка. 

г) Колоната бр. 5 - „Вкупно”, претставува збир на 
износите од колоните 3 и 4. 

д) Редот бр. I - „Состојба на кредити во денари со 
девизна клаузула на прва категорија резиденти на кра-
јот на месецот”, претставува збир на износот на креди-
тите во денари со девизна клаузула на прва категорија 
резиденти (нето-извозници), во секоја категорија на ри-
зик одделно. 

ѓ) Редот бр. II - „Состојба на кредити во денари со 
девизна клаузула на втора категорија резиденти на кра-
јот на месецот”, претставува збир на износот на креди-
тите во денари со девизна клаузула на втора категорија 
резиденти (кај кои цената на производот зависи од дви-
жењата на цената на тој производ на светските берзи), 
во секоја категорија на ризик одделно. 

е) Редот бр. III - „Состојба на кредити во денари со 
девизна клаузула на трета категорија резиденти на кра-
јот на месецот”, претставува збир на износот на креди-
тите во денари со девизна клаузула на трета категорија 
резиденти (физички лица), во секоја категорија на ри-
зик одделно. 

ж) Редот бр. IV - „Состојба на кредити во денари со 
девизна клаузула на четврта категорија резиденти на 
крајот на месецот”, претставува збир на износот на 
кредитите во денари со девизна клаузула на четврта ка-
тегорија резиденти (останати резиденти), во секоја ка-
тегорија на ризик одделно. 

з) Редот бр. V - „Состојба на кредити во денари со 
девизна клаузула на резиденти на крајот на месецот”, 
претставува збир на редовите I, II, III и IV. 

ѕ) Во Редот бр. VI - „Наплатени кредити во денари 
со девизна клаузула”, се внесува износот на кредити на 
резиденти во денари со девизна клаузула, кои се напла-
тени во текот на месецот за кој се известува. 

и) Во Редот бр. VII - „Пренесени кредити во денари со 
девизна клаузула”, се внесува износот на кредити на рези-
денти во денари со девизна клаузула кои, во текот на ме-
сецот за кој се известува, се пренесени од сметките за ре-
довни на сметките за нефункционални кредити, и обрат-
но, при што се пополнуваат само следните колони: 

 во Колоната бр. 3 - „Редовни кредити”, се внесува 
износот на кредити во денари со девизна клаузула кои 
се пренесени од сметките за нефункционални кредити 
на сметките за редовни кредити; 

 во Колоната бр. 4 - „Нефункционални кредити”, се 
внесува износот на кредити во денари со девизна клау-
зула кои се пренесени од сметките за редовни кредити 
на сметките за нефункционални кредити. 

 
VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ДК - 1, 

КДК - 1, ДК - 2 и КДК - 2 
9. Банката има обврска за доставување на Обрасци-

те ДК - 1, КДК - 1,  ДК - 2 и КДК - 2 на месечна основа 
и тоа во рок од петнаесет дена по истекот на месецот за 
кој се известува. 

10. Банката е должна да го изработи првиот изве-
штај по ова Упатство  со состојба на 30.04.2006 година 
и да го достави до Народна банка на Република Маке-
донија најдоцна до 15.05.2006 година. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
11. Ова Упатство влегува во сила осум дена по не-

говото објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

12. Со почетокот на примена на ова Упатство, пре-
станува да важи Упатството за спроведување на Одлу-
ката за условите и начинот на склучување на кредитни-
те работи во девизи меѓу резиденти („Службен весник 
на РМ” бр. 66/2003). 
         
         Бр.  2336                                           Гувернер,  
18 април 2006 година                    м-р Петар Гошев, с.р.   
           Скопје 
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