
Врз основа на член 16 став (7) од Законот за јавен долг (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.62/05, 88/08 и 35/11), министерот за финансии 
донесе  
 
 
 

Правилник Правилник Правилник Правилник     
зазазаза    формата и содржината на барањетоформата и содржината на барањетоформата и содржината на барањетоформата и содржината на барањето    за задолжување на за задолжување на за задолжување на за задолжување на 
јавните установи основани од јавните установи основани од јавните установи основани од јавните установи основани од Република Македонија иРепублика Македонија иРепублика Македонија иРепублика Македонија и    нананана    
општините, општините во градот Скопје и градот Скопјеопштините, општините во градот Скопје и градот Скопјеопштините, општините во градот Скопје и градот Скопјеопштините, општините во градот Скопје и градот Скопје 

 
 
 

Член 1 
 Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето 
за задолжување на јавните установи основани од Република Македонија и на 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје преку склучување 
на договор за заем и издавање на хартии од вредност. 
 

Член 2 
 Барањето за задолжување содржи податоци за проектот и податоци за 
финансискиот капацитет на барателот. 

Формата и содржината на образецот на Барањето за задолжување од 
став 1 на овој член е даден во Прилог, и е составен дел на овој правилник. 
  

Член 3 
 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”. 
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________________________________________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________    

(НАЗИВ НА БАРАТЕЛОТ) 

 

 

 

 

 

БАРАЊЕ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕБАРАЊЕ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕБАРАЊЕ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕБАРАЊЕ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ 

 

 

 _______ ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

(датум) 

 



 
Податоци за проектот за кој се доставува барање за Податоци за проектот за кој се доставува барање за Податоци за проектот за кој се доставува барање за Податоци за проектот за кој се доставува барање за задолжувањезадолжувањезадолжувањезадолжување    

    
    

1. Назив на проектот 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Краток опис на проектот 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Вкупен износ на инвестицијата 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Износ на задолжувањето  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Износ на сопствени средства   

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Прифатливи услови на задолжувањето 

- прифатлива каматна стапка _______________________________________________ 



- прифатлив рок на отплата и грејс период __________________________________ 

- начин на отплата __________________________________________________________ 

- предлог амортизационен план за потенцијалното задолжување 

 

7. Очекувани ефекти 

- Економска, финансиска и општествена корист 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Период и начин на имплементација на проектот 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 
 
 
 
 
 
    

 



Податоци за финансискиот капацитетПодатоци за финансискиот капацитетПодатоци за финансискиот капацитетПодатоци за финансискиот капацитет    на јавните на јавните на јавните на јавните установи основани од установи основани од установи основани од установи основани од 
Република МакедонијаРепублика МакедонијаРепублика МакедонијаРепублика Македонија    
    

    

Р.БР.БР.БР.Б    Податоци од Биланс на состојбаПодатоци од Биланс на состојбаПодатоци од Биланс на состојбаПодатоци од Биланс на состојба    
ИзносИзносИзносИзнос    

    Т Т Т Т ----    2222        T T T T ----    1111        TTTT        T + 1T + 1T + 1T + 1    T + 2T + 2T + 2T + 2        

        АКТИВААКТИВААКТИВААКТИВА    

IIII    
Постојани средства  Постојани средства  Постојани средства  Постојани средства      
(1(1(1(1    + + + + 2222    ++++    3333    ++++    3333----а + а + а + а + 4)4)4)4)    

1111    Нематеријални средстваНематеријални средстваНематеријални средстваНематеријални средства                                            

2222        Материјални добра и природни богатстваМатеријални добра и природни богатстваМатеријални добра и природни богатстваМатеријални добра и природни богатства                                            

3333    Материјални средства Материјални средства Материјални средства Материјални средства     

3 - а Материјални средства во подготовка           

4444    
Долгорочни кредити, позајмици дадени во Долгорочни кредити, позајмици дадени во Долгорочни кредити, позајмици дадени во Долгорочни кредити, позајмици дадени во 
земјата и странство и орочени средстваземјата и странство и орочени средстваземјата и странство и орочени средстваземјата и странство и орочени средства                                            

IIIIIIII    
Парични средства и побарувања Парични средства и побарувања Парични средства и побарувања Парични средства и побарувања     
((((5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 135 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 135 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 135 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13))))    

5555    Парични средсПарични средсПарични средсПарични средсттттва ва ва ва     

6666    Хартии од вредностХартии од вредностХартии од вредностХартии од вредност                                            

7777    Побарувања Побарувања Побарувања Побарувања     

8888    
Побарувања за дадени аванси, депозити и Побарувања за дадени аванси, депозити и Побарувања за дадени аванси, депозити и Побарувања за дадени аванси, депозити и 
кауциикауциикауциикауции                                            

9999    Краткорочни финансиски побарувањаКраткорочни финансиски побарувањаКраткорочни финансиски побарувањаКраткорочни финансиски побарувања                                            

10101010    Побарувања од вработенитеПобарувања од вработенитеПобарувања од вработенитеПобарувања од вработените                                            

11111111    Финансиски пресметковни односиФинансиски пресметковни односиФинансиски пресметковни односиФинансиски пресметковни односи                                            

12121212    Побарувања од државата и други институцииПобарувања од државата и други институцииПобарувања од државата и други институцииПобарувања од државата и други институции                                            

13131313    Активни временски разграничувањаАктивни временски разграничувањаАктивни временски разграничувањаАктивни временски разграничувања                                            

14141414    Материјали, резервни делови и ситен инвентарМатеријали, резервни делови и ситен инвентарМатеријали, резервни делови и ситен инвентарМатеријали, резервни делови и ситен инвентар    

15151515    
Непокриени расходи и други долгорочни Непокриени расходи и други долгорочни Непокриени расходи и други долгорочни Непокриени расходи и други долгорочни 
кредити и заеми кредити и заеми кредити и заеми кредити и заеми (од 15(од 15(од 15(од 15----аааа    до 15до 15до 15до 15----в)в)в)в)    

15-а Непокриени расходи од поранешни години           

15-б Непокриени расходи           

15-в Примени долгорочни кредити и заеми           

16161616    Други средстваДруги средстваДруги средстваДруги средства                                            

        ВКУПНА АКТИВА (ВКУПНА АКТИВА (ВКУПНА АКТИВА (ВКУПНА АКТИВА (I + II + 14 + 15 + 16I + II + 14 + 15 + 16I + II + 14 + 15 + 16I + II + 14 + 15 + 16))))                    

17171717    Вонбилансна активаВонбилансна активаВонбилансна активаВонбилансна актива                                            

        ПАСИВАПАСИВАПАСИВАПАСИВА            

IIII    Извори на деловни средства ( 1Извори на деловни средства ( 1Извори на деловни средства ( 1Извори на деловни средства ( 1    + 2+ 2+ 2+ 2))))    

1 Државен - јавен капитал           

2 
Останат капитал (залихите на материјали, 
резервни делови, ситен инвентар и хартии од 
вредност)           

IIIIIIII    Ревалоризациона резерваРевалоризациона резерваРевалоризациона резерваРевалоризациона резерва    

IIIIIIIIIIII    Долгорочни обврски (Долгорочни обврски (Долгорочни обврски (Долгорочни обврски (3+4+5+6+7+8+93+4+5+6+7+8+93+4+5+6+7+8+93+4+5+6+7+8+9))))    

3 Обврски по долгорочни кредити           

4 Вложувања од странски лица           



5 Кредити од банки во земјата           

6 Други кредити во земјата           

7 Кредити од странство           

8 
Долгорочни обврски за примени депозити и 
кауции           

9 Други долгорочни обврски           

IVIVIVIV    Тековни обврски (1Тековни обврски (1Тековни обврски (1Тековни обврски (10+11+12+13+14+15+16+17+180+11+12+13+14+15+16+17+180+11+12+13+14+15+16+17+180+11+12+13+14+15+16+17+18))))    

10 
Краткорочни обврски по основ на хартии од 
вредност           

11 Краткорочни обврски спрема добавувачи     

12 Примени аванси, депозити и кауции           

13 Краткорочни финансиски обврски      

14 
Обврски спрема државата и други институции     

15 Финансиски и пресметковни односи           

16 Обврски за даноци и придонеси од добивката           

17 Краткорочни обврски за плати и други обврски 
спрема вработените           

18 Пасивни временски разграничувања           

VVVV    Извори на други средстваИзвори на други средстваИзвори на други средстваИзвори на други средства                                            

  ВКУПНА ПАСИВА (ВКУПНА ПАСИВА (ВКУПНА ПАСИВА (ВКУПНА ПАСИВА (I+II+III+IV+VI+II+III+IV+VI+II+III+IV+VI+II+III+IV+V))))        

19191919    Вонбилансна пасиваВонбилансна пасиваВонбилансна пасиваВонбилансна пасива                                            

Р.БР.БР.БР.Б    Податоци од билансот на успехПодатоци од билансот на успехПодатоци од билансот на успехПодатоци од билансот на успех    
ИзносИзносИзносИзнос    

    Т Т Т Т ----    2222        T T T T ----    1111        TTTT        T + 1T + 1T + 1T + 1    T + 2T + 2T + 2T + 2        

        РАСХОДИРАСХОДИРАСХОДИРАСХОДИ    

IIII    Тековни расходиТековни расходиТековни расходиТековни расходи                                            

1111    Плати, наемнини и надоместоциПлати, наемнини и надоместоциПлати, наемнини и надоместоциПлати, наемнини и надоместоци                                            

2222    Резерви и недефинирани расходиРезерви и недефинирани расходиРезерви и недефинирани расходиРезерви и недефинирани расходи                                            

3333    Стоки и услугиСтоки и услугиСтоки и услугиСтоки и услуги                                            

4444    Тековни трансфери до вонбуџетските фондовиТековни трансфери до вонбуџетските фондовиТековни трансфери до вонбуџетските фондовиТековни трансфери до вонбуџетските фондови              

5555    Тековни Тековни Тековни Тековни трансфери до ЕЛСтрансфери до ЕЛСтрансфери до ЕЛСтрансфери до ЕЛС              

6666    Каматни плаќањаКаматни плаќањаКаматни плаќањаКаматни плаќања              

7777    Субвенции и трансфериСубвенции и трансфериСубвенции и трансфериСубвенции и трансфери              

8888    Социјални бенефицииСоцијални бенефицииСоцијални бенефицииСоцијални бенефиции              

IIIIIIII    Капитални расходиКапитални расходиКапитални расходиКапитални расходи              

9999    Капитални расходиКапитални расходиКапитални расходиКапитални расходи              

IIIIIIIIIIII    Отплата на главнинаОтплата на главнинаОтплата на главнинаОтплата на главнина              

10101010    отплата на главнинаотплата на главнинаотплата на главнинаотплата на главнина                                            

а.а.а.а.    
отплата на главнина кон резидентни правни отплата на главнина кон резидентни правни отплата на главнина кон резидентни правни отплата на главнина кон резидентни правни 
лицалицалицалица                                            

б.б.б.б.    
отплата на главнина кон нерезидентни правни отплата на главнина кон нерезидентни правни отплата на главнина кон нерезидентни правни отплата на главнина кон нерезидентни правни 
лицалицалицалица                                            

в.в.в.в.    отплата на главнина кон други нивоа на властотплата на главнина кон други нивоа на властотплата на главнина кон други нивоа на властотплата на главнина кон други нивоа на власт              

АААА    Вкупно расходи (I+II+IIIВкупно расходи (I+II+IIIВкупно расходи (I+II+IIIВкупно расходи (I+II+III))))    

ББББ    
Остварен вишок на приходиОстварен вишок на приходиОстварен вишок на приходиОстварен вишок на приходи----добидобидобидобивка вка вка вка пред пред пред пред 
одданочување (одданочување (одданочување (одданочување (Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ ----    АААА))))    



    ВВВВ    
Даноци, придонеси и други давачки од Даноци, придонеси и други давачки од Даноци, придонеси и други давачки од Даноци, придонеси и други давачки од 
вишокот на приходитевишокот на приходитевишокот на приходитевишокот на приходите----добивката пред добивката пред добивката пред добивката пред 
одданочувањеодданочувањеодданочувањеодданочување              

ГГГГ    
Нето вишок на приходиНето вишок на приходиНето вишок на приходиНето вишок на приходи----добивка по добивка по добивка по добивка по 
одданочување (одданочување (одданочување (одданочување (Б Б Б Б ----    ВВВВ))))              

        ПРИХОДИПРИХОДИПРИХОДИПРИХОДИ            

IIII    Даночни приходиДаночни приходиДаночни приходиДаночни приходи              

IIIIIIII    Неданочни Неданочни Неданочни Неданочни приходиприходиприходиприходи              

IIIIIIIIIIII    Капитални приходиКапитални приходиКапитални приходиКапитални приходи              

IVIVIVIV    Трансфери и донацииТрансфери и донацииТрансфери и донацииТрансфери и донации              

VVVV    Домашно задолжувањеДомашно задолжувањеДомашно задолжувањеДомашно задолжување                                            

VIVIVIVI    Задолжување во странствоЗадолжување во странствоЗадолжување во странствоЗадолжување во странство                                            

VIIVIIVIIVII    Продажба на хартии од вредностПродажба на хартии од вредностПродажба на хартии од вредностПродажба на хартии од вредност                                            

VIIIVIIIVIIIVIII    Приходи од отплата на заемиПриходи од отплата на заемиПриходи од отплата на заемиПриходи од отплата на заеми                            

    ЃЃЃЃ    
Вкупно приходи Вкупно приходи Вкупно приходи Вкупно приходи     
((((I+II+III+IV+V+VI+VII+VIIII+II+III+IV+V+VI+VII+VIIII+II+III+IV+V+VI+VII+VIIII+II+III+IV+V+VI+VII+VIII))))    

EEEE        НепокриенНепокриенНепокриенНепокриени расходи (и расходи (и расходи (и расходи (АААА----ЃЃЃЃ))))    

        Вкупно (Вкупно (Вкупно (Вкупно (Ѓ+ЕЃ+ЕЃ+ЕЃ+Е))))    
                    

    
Т Т Т Т ––––    Тековна година;Тековна година;Тековна година;Тековна година;    
Т Т Т Т ----    1 1 1 1 ––––    Една година пред тековната година;Една година пред тековната година;Една година пред тековната година;Една година пред тековната година;    
Т Т Т Т ----    2 2 2 2 ––––    Две години пред тековната година;Две години пред тековната година;Две години пред тековната година;Две години пред тековната година;    
Т + 1 Т + 1 Т + 1 Т + 1 ––––    ЕднаЕднаЕднаЕдна    годингодингодингодина поа поа поа по    тековната годинатековната годинатековната годинатековната година;;;;    
Т + 2 Т + 2 Т + 2 Т + 2 ––––    ДвеДвеДвеДве    годингодингодингодини пои пои пои по    тековната годинатековната годинатековната годинатековната година....    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Податоци за финансискиот капацитетПодатоци за финансискиот капацитетПодатоци за финансискиот капацитетПодатоци за финансискиот капацитет    на општините, општините во на општините, општините во на општините, општините во на општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопјеградот Скопје и градот Скопјеградот Скопје и градот Скопјеградот Скопје и градот Скопје    
    

    
Податоци од Буџетот на општината, општините во Податоци од Буџетот на општината, општините во Податоци од Буџетот на општината, општините во Податоци од Буџетот на општината, општините во 

градот Скопје и градот Скопјеградот Скопје и градот Скопјеградот Скопје и градот Скопјеградот Скопје и градот Скопје    

TTTT----2222    TTTT----1111    ТТТТ    T+1T+1T+1T+1    T+2T+2T+2T+2    

План Реал. План Реал. Износ Износ Износ 

71717171    ДАНОЧНИ ПРИХОДИ ДАНОЧНИ ПРИХОДИ ДАНОЧНИ ПРИХОДИ ДАНОЧНИ ПРИХОДИ                               

711 
Данок од доход, од добивка и од капитални 
добивки                

713 Даноци на имот                

717 Даноци на специфични услуги                

718 
Такси на користење или дозволи за вршење на 
дејност               

72727272    НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ                               

721 Претприемачки приход и приход од имот               

722 Глоби, судски и административни такси                

723 Такси и надоместоци                

724 Други владини услуги                

725 Други неданочни приходи                

73737373    КАПИТАЛНИ ПРИХОДИКАПИТАЛНИ ПРИХОДИКАПИТАЛНИ ПРИХОДИКАПИТАЛНИ ПРИХОДИ                              

731 Продажба на капитални средства               

731120 
Приходи од продажба на капитални средства 
кои се имот на општините               

732 Продажба на стоки               

733 
Продажба на земјиште и нематеријални 
вложувања               

734 Приходи од дивиденди               

74747474    ТРАНФЕРИ И ДОНАЦИИТРАНФЕРИ И ДОНАЦИИТРАНФЕРИ И ДОНАЦИИТРАНФЕРИ И ДОНАЦИИ                        

741 Трансфери од други нивоа на власт               

741115 Дотации на општината, од приходи од ДДВ               

742 Донации од странство                     

743 Капитални донации                     

744 Тековни донации                     

78787878    ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ                        

781 Приходи од наплатени дадени заеми                     

7777    ВКУПНО ПРИХОДИВКУПНО ПРИХОДИВКУПНО ПРИХОДИВКУПНО ПРИХОДИ                        

40404040    ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                              

41414141    РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИРЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИРЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИРЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ                              

42424242    СТОКИ И УСЛУГИСТОКИ И УСЛУГИСТОКИ И УСЛУГИСТОКИ И УСЛУГИ                              

43434343    
ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ 
ФОНДОВИФОНДОВИФОНДОВИФОНДОВИ                        

44444444    
ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА 
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВАЛОКАЛНАТА САМОУПРАВАЛОКАЛНАТА САМОУПРАВАЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА                              

45454545    КАМАТНИ ПЛАЌАЊАКАМАТНИ ПЛАЌАЊАКАМАТНИ ПЛАЌАЊАКАМАТНИ ПЛАЌАЊА                              

46464646    СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИСУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИСУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИСУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                              

47474747    СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИСОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИСОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИСОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                              

48484848    КАПИТАЛНИ РАСХОДИКАПИТАЛНИ РАСХОДИКАПИТАЛНИ РАСХОДИКАПИТАЛНИ РАСХОДИ                              

485570 Плаќање по гаранции                           

49494949    ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНАОТПЛАТА НА ГЛАВНИНАОТПЛАТА НА ГЛАВНИНАОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА                              



4444    ВКУПНО РАСХОДИВКУПНО РАСХОДИВКУПНО РАСХОДИВКУПНО РАСХОДИ                              

        Дотации                     

        Самофинансирачки активности                     

        Донации                     

75757575    ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ                        

751 Краткорочни позајмици од земјата                     

753 Долгорочни обврзници                     

754 Друго домашно задолжување                     

76767676    ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВОЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВОЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВОЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО                        

761 Меѓународни развојни агенции                     

762 Странски влади               

769 Други задолжувања во странство               

77777777    ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ                  

771 Продажба на хартии од вредност               

  ИзносИзносИзносИзнос 

Даночни приходи по глава на жител (за тековната година) 

Неданочни приходи по глава на жител (за тековната година)   

Капитални приходи по глава на жител (за тековната година)   

Транфери и донации по глава на жител (за тековната година)   

71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ     

72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ   

731 ПРОДАЖБА ОД КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА   

731120 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 
КОИ СЕ ИМОТ НА ОПШТИНИТЕ   

733 
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ  
ВЛОЖУВАЊА    

741115 ДОТАЦИИ НА ОПШТИНАТА ОД ПРИХОДИ ОД ДДВ    

 ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ НА 
ОПШТИНАТА ЗА ПРЕТХОДНАТА ФИСКАЛНА ГОДИНА 
 ( 71+72+731-731120+733+741115)   

30% ОД ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИТЕ ПРИХОДИ НА ОСНОВНИОТ 
БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА ПРЕТХОДНАТА ФИСКАЛНА ГОДИНА    

Обврски за отплати по основ на краткорочни задолжувања 
 (во моментот на поднесување на барањето)   

Обврски по основ на краткорочни позајмици 
 (во моментот на поднесување на барањето)   

Обврски за отплати по основ на потенцијалното краткорочно 
задолжување   

ВКУПЕН ИЗНОС НА КРАТКОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ   

Обврски за отплата на главница, камата и други трошоци поврзани со 
долгорочни задолжувања (во моментот на поднесување на барањето)   

Обврски за отплата на главница и камата по основ на долгорочни 
позајмици (во моментот на поднесување на барањето)   

Обврски за отплата на главница и камата  поврзани со 
потенцијалното долгорочно задолжување   



ВКУПЕН ИЗНОС НА ГОДИШНА ОТПЛАТА НА ДОЛГ ЗА 
ДОЛГОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ   

Непристигнат долгорочен долг на општината  
(во моментот на поднесување на барањето, вклучувајќи го и 
потенцијалното задолжување)   

Издадени гаранции на општината (во моментот на поднесување на 
барањето)   

ВКУПЕН ИЗНОС НА НЕПРИСТИГНАТ ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ НА 
ОПШТИНАТА И ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ НА ОПШТИНАТА   

    
Т Т Т Т ––––    Тековна година;Тековна година;Тековна година;Тековна година;    
Т Т Т Т ----    1 1 1 1 ––––    Една година пред тековната година;Една година пред тековната година;Една година пред тековната година;Една година пред тековната година;    
Т Т Т Т ----    2 2 2 2 ––––    Две години пред тековната година;Две години пред тековната година;Две години пред тековната година;Две години пред тековната година;    
Т + 1 Т + 1 Т + 1 Т + 1 ––––    ЕднаЕднаЕднаЕдна    годингодингодингодина поа поа поа по    тековната годинатековната годинатековната годинатековната година;;;;    
Т + 2 Т + 2 Т + 2 Т + 2 ––––    ДвеДвеДвеДве    годингодингодингодини пои пои пои по    тековната годинатековната годинатековната годинатековната година....    

    

 

 

 
                                                                                       

    


