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НАПОМЕНА: Ова упатство исклучивo се применува како насока и укажување при пополнување на обрасците за барање за задолжување. Задолжувањето се врши согласно Законот за јавен долг и другите материјални закони кои го регулираат материјално-финансиското

работење на носителите на јавен долг.     



БАРАЊЕТО ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ТРЕБА ДА 
СОДРЖИ:

■ оригинал Одлука за задолжување донесена од
носителот на јавен долг;

■ образец за опис на проектот;

■ образец за финансиски капацитет;

■ Предлог-амортизационен план за потенцијално
задолжување.



УНИВЕРЗАЛНО УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ  
ОБРАЗЕЦ ЗА ОПИС НА ПРОЕКТ

ОПШТИ НАПОМЕНИ:

■ називот на проектот и износот на задолжување наведени во Образецот за опис
на проектот треба да бидат идентични со називот на проектот во Одлуката на
јавното претпријатие, трговското друштво и/или Советот на општината;

■ износите во Образецот за опис на проектот треба да бидат искажани во денари,
без дени;

■ на крајот на Образецот за опис на проектот треба да стои потпис и печат од
носителот на јавен долг.



Податоци за проектот за кој се доставува барање за 
задолжување 

1. назив на проектот;

2. краток опис на проектот – минимум 500 зборови;

3. вкупен износ на инвестицијата (4+5);

4. износ на задолжувањето;

5. износ на сопствени средства;

6. прифатливи услови на задолжувањето (кои се пазарно оправдани во моментот на задолжувањето, но и
прифатливи за носителот на јавен долг);

7. очекувани ефекти (образложение за економска, финансиска и општествена корист со посебен осврт на
финансиските придобивки односно дали потенцијалниот проект генерира нови приходи или пак ќе се
намалат постојните трошоци) – минимум 500 зборови;

8. период и начин на имплементација на проектот (кратко образложение за временската рамка на проектот).

Во овој дел задолжително се внесуваат следните податоци за проектот:



УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ на обрасците за финансиски 
капацитет на општините, општините во Градот Скопје и Градот 

Скопје и на јавните претпријатија и трговските друштва во целосна 
или доминантна сопственост на државата, општините, општините во 

Градот Скопје и Градот Скопје

ОПШТИ НАПОМЕНИ:

■ во Образецот за финансиски капацитет задолжително треба да се пополнат
сите бели полиња;

■ износите во Образецот за финансиски капацитет треба да бидат искажани во
денари, без дени;

■ доколку носителот на јавен долг има склучено повеќе договори за задолжување,
во фуснота треба да се прецизираат обврските за секое задолжување
поединечно;

■ на крајот на Образецот за финансиски капацитет треба да стои потпис и печат од
носителот на јавен долг.



- Во T-2 и Т-1  треба да се прикажат сите 

долгорочни постоечки задолжувања

- Во Т+1, Т+2 и Т треба да се проектираат 

долгорочните постоечки + 

потенцијалното (она за што се поднесува 

барање) кредитно задолжување

Т – тековна година

Т-1 – една година пред тековната година

Т-2 – две години пред тековната година

Т+1 – една година по тековната година

Т+2 – две години по тековната година

- Во T-2 и Т-1 треба да се прикажат сите 

краткорочни постоечки задолжувања

- Во Т+1 и Т треба да се проектираат 

краткорочните постоечки + 

потенцијалното (она за што се поднесува 

барање) кредитно задолжување

А) Образец за финансиски капацитет

на јавните претпријатија и трговските

друштва во целосна или доминантна

сопственост на државата, општините,

општините во Градот Скопје и Градот

Скопје



Т – тековна година

Т-1 – една година пред тековната година

Т-2 – две години пред тековната година

Т+1 – една година по тековната година

Т+2 – две години по тековната година

- Во Т-2 и Т-1 треба да се прикажат

сите постоечки расходи по камати

- Во Т+1, Т+2 и Т треба да се прикажат

проектираните расходи по камати за

постоечките + потенцијалното (она

за што се поднесува барање)

кредитно задолжување



Т – тековна година

Т-1 – една година пред тековната година

Т-2 – две години пред тековната година

Т+1 – една година по тековната година

Т+2 – две години по тековната година

Б) Образец за финансиски 

капацитет на општините, општините 

во Градот Скопје и Градот Скопје



Т – тековна година

Т-1 – една година пред тековната година

Т-2 – две години пред тековната година

Т+1 – една година по тековната година

Т+2 – две години по тековната година

- Во Т-2 и Т-1 треба да се прикажат

сите планирани и реализирани

каматни плаќања

- Во Т+1, Т+2 и Т треба да се прикажат

проектираните каматни плаќања (за

постоечките и потенцијалното

задолжување)

- Во Т-2 и Т-1 треба да се прикажат

сите планирани и реализирани

отплати на главнина

- Во Т+1, Т+2 и Т треба да се прикажат

проектираните отплати на главнина

(за постоечките и потенцијалното

задолжување)

- Во Т-2 и Т-1 треба да се прикажат

сите домашни планирани и

реализирани задолжувања

- Во Т+1, Т+2 и Т треба да се прикажат

проектираните домашни

задолжувања (за постоечките и

потенцијалното задолжување)

- Во Т-2 и Т-1 треба да се прикажат

сите странски планирани и

реализирани задолжувања

- Во Т+1, Т+2 и Т треба да се прикажат

проектираните странски

задолжувања (за постоечките и

потенцијалното задолжување)



Годишна обврска по основ на склучени 

краткорочни кредити

Годишна обврска по основ на  

краткорочни позајмици од Централен 

буџет

Годишна обврска за потенцијалното 

краткорочно задолжување (за тоа што 

се поднесува барање)

Годишна обврска по основ на склучени 

долгорочни кредити

Годишна обврска по основ на  

долгорочни позајмици од Централен 

буџет

Годишна обврска за потенцијалното 

долгорочно задолжување (за тоа што се 

поднесува барање)

Недостасан долгорочен долг + 

потенцијалното задолжување (за тоа 

што се поднесува барање)

Вкупен износ на сите издадени 

гаранции кон јавни претпријатија 

основани од општината

1

2

3

(1+2+3)

4

5

6

(4+5+6)

7

8

(7+8)

Т – тековна година

Т-1 – една година пред тековната година

Т-2 – две години пред тековната година

Т+1 – една година по тековната година

Т+2 – две години по тековната година


