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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПРАВНОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ЧЛЕНСТВОТО ВО МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за правното 

наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 

септември  2010 година. 
 

        Бр. 07-3611/1                                   Претседател 
1 септември 2010 година            на Република Македонија,                       
            Скопје                                          Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВНОТО 

НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЧЛЕНСТВОТО ВО 
МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД 

 
Член 1 

Во Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во 
Меѓународниот монетарен фонд („Службен Весник на Република Македонија“ брoj 23/93 
и 52/2009), членот 2 се менува и гласи: 

„На територијата на Република Македонија важат одредбите на Статутот на Фондот со 
изменувањата и дополнувањата од 28 јули 1969 година, 1 април 1978 година, 11 ноември 
1992 година, 28 април 2008 година, 5 мај 2008 година, како и од 10 август 2009 година.“ 
 

Член 2 
Текстот на измените и дополнувањата на Статутот на Фондот од 10 август 2009 година 

од членот 1 од овој закон се составен дел на овој закон. 
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 
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ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД ОД  10 
АВГУСТ 2009 

 
1. Во Член XV, Оддел 1 се менува и гласи: 
„(а) За да се задоволат потребите, како и кога тие настануваат, за дополнување на 

постојните резервни средства, Фондот е овластен да распредели специјални права на 
влечење во согласност со одредбите од член XVIII на членки кои се учеснички во Одделот 
за специјални права на влечење.  

(б) Освен тоа, Фондот распределува специјални права на влечење на членки кои се 
учеснички во Одделот за специјални права на влечење во согласност со одредбите од 
Прилог M.“ 

2. По Прилогот Л се додава нов Прилог M кој гласи: 
„Прилог M 
Посебна еднократна распределба на специјални права на влечење 
1. Во зависност од 4 подолу, секоја членка која, заклучно со 19 септември 1997 година, 

е учесничка во Одделот за специјални права на влечење, на 30-от ден по датумот на 
влегување во сила на четвртата измена на овој статут, добива распределба на специјални 
права на влечење во износ кој ќе резултира во нејзина нето кумулативна распределба на 
специјални права на влечење која е во износ еднаков на 29,315788813 % од нејзината 
квота заклучно со 19 септември 1997 година, под услов, за учесничките чии квоти не се 
приспособени како што е предложено во Резолуцијата бр. 45-2 од Одборот на Гувернери, 
пресметките да се прават врз основа на квотите предложени во таа Резолуција.  

2. (а) Во зависност од 4 подолу, секоја земја која станува учесничка во Одделот за 
специјални права на влечење по 19 септември 1997 година, но во рок од три месеци од 
датумот на нејзиното членство во Фондот добива распределба на специјални права на 
влечење во износ пресметан во согласност со (б) и (ц) подолу на 30-от ден по: (1) датумот 
на кој новата членка станува учесничка во Одделот за специјални права на влечење, или (2) 
датумот на влегување во сила на четвртата измена на овој статут без разлика кое ќе се случи 
подоцна. 

(б) За целите од (а) погоре, секоја учесничка добива износ на специјални права на 
влечење кој резултира во нето кумулативна распределба на учесничката која е еднаква на 
29,315788813 % од нејзината квота на датумот на кој членката станува учесничка во 
Одделот за специјални права на влечење, како што е приспособена: 

(1) прво, преку помножување на 29,315788813 % со соодносот на вкупните квоти, како 
што е пресметано според 1 погоре, на учесничките опишани во (ц) подолу и вкупните 
квоти на таквите учеснички од датумот на кој членката станала учесничка во Одделот за 
специјални права на влечење, и  

(2) второ, преку помножување на производот од (1) погоре преку coодносот на 
вкупниот збир од нето кумулативните распределби на специјални права на влечење 
добиени според член XVIII на учесничките опишани во (ц) подолу од датумот на кој 
членката станала учесничка во Одделот за специјални права на влечење и распределбите 
кои таквите учеснички ги добиле според 1 погоре со вкупниот збир од нето 
кумулативните распределби на специјални права на влечење според член XVIII на таквите 
учеснички заклучно со 19 септември 1997 година и распределбите кои таквите учеснички 
ги добиле според 1 погоре. 

(ц) За целите на приспособувањата кои ќе се вршат според (б) погоре, учесничките во 
Одделот за специјални права на влечење се членки кои се учеснички заклучно со 19 
септември 1997 година и (1) остануваат да бидат членки во Одделот за специјални права 
на влечење од датумот на кој членката станува учесничка во Одделот за специјални права 



Службен весник на РМ, бр. 118 од 06.09.2010 година 

3 од 3 

на влечење, и (2) ги добиле сите распределби извршени од страна на Фондот по 19 
септември 1997 година. 

3. (а) Во зависност од 4 подолу, доколку Сојузна Република Југославија (Србија/Црна 
Гора) го наследи членството во Фондот и учеството во Одделот за специјални права на 
влечење на Поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
согласност со условите на Одлуката на Извршниот одбор бр. 10237 – (92/150), усвоена на 
14 декември 1992 година, таа добива распределба на специјални права на влечење во 
износ пресметан во согласност со (б) подолу на 30-от ден по: (1) датумот на кој Сојузна 
Република Југославија (Србија/Црна Гора) го наследува членството во Фондот и 
учеството во Одделот за специјални права на влечење во согласност со условите на 
Одлуката на Извршниот одбор бр. 10237 – (92/150), или пак (2) датумот на влегување во 
сила на четвртата измена на овој статут без разлика кое ќе се случи подоцна. 

(б) За целите на (а) погоре, Сојузна Република Југославија (Србија/Црна Гора) добива 
износ на специјални права на влечење кој ќе резултира во нејзина нето кумулативна 
распределба еднаква на 29,315788813% од квотата која и е предложена според став 3 (ц) 
од Одлуката на извршниот одбор бр. 10237 – (92/150), како што е приспособена во 
согласност со 2 (б) (2) и (ц) погоре од датумот на кој Сојузна Република Југославија 
(Србија/Црна Гора) се квалификува за распределба според (а) погоре.  

4. Фондот не распределува специјални права на влечење во согласност со овој прилог 
на оние учеснички кои не го известиле Фондот во писмена форма пред датумот на 
распределба за нивната желба да не ја примат распределбата. 

5. (а) Ако, во времето кога се врши распределба до учесничка во согласност со 1, 2 или 
3 погоре, учесничката има неисплатени обврски кон Фондот, специјалните права на 
влечење така распределени се депонираат и чуваат на ескроу сметка во Одделот за 
специјални права на влечење и ќе се исплаќаат на учесничката по исполнување на сите 
нејзини неисплатени обврски кон Фондот. 

(б) Специјалните права на влечење кои се чуваат на ескроу сметка не се достапни за 
употреба и не се вклучени во ниту една пресметка на распределбите или поседувањата на 
специјални права на влечење за целите на овие членови, освен за пресметки според овој 
прилог. 

(ц) За целите на овој став, неисплатените обврски кон Фондот се состојат од задоцнети 
повторни откупи и трошоци на Општата сметка за средства, неисплатена главница и 
камата на заеми на Специјалната сметка за исплата, неисплатените трошоци и проценки 
во Одделот за специјални права на влечење и неисплатените финансиски обврски кон 
Фондот како доверител. 

(д) Освен за одредбите во овој став, треба да се применува принципот за поделба 
помеѓу Општиот оддел и Одделот за специјални права на влечење и безусловниот 
карактер на специјалните права на влечење како резервни средства.“ 

 


