
Врз основа на член 25 став (3) од Законот за јавен долг (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.62/05, 88/08 и 35/11), министерот за финансии 

донесе  

 

 

Правилник  

за формата и содржината на барањето за задолжување на јавните 

претпријатија и трговските друштва во целосна или доминантна 

сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје 

и градот Скопје 
 

 

 

Член 1 

 Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето 

за задолжување на јавните претпријатија и трговските друштва во целосна 

или доминантна сопственост на државата, 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”. 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                               Министер за финансии 

                                                                                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

 

    Бр. 10 – 20274/1 

14 јуни 2011 година 

           Скопје 



    

____________________________________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________    

(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 задолжувањеПодатоци за проектот за кој се доставува барање за задолжувањеПодатоци за проектот за кој се доставува барање за задолжувањеПодатоци за проектот за кој се доставува барање за задолжување    

    

    
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 Податоци Податоци Податоци за финансискиот капацитет на за финансискиот капацитет на за финансискиот капацитет на за финансискиот капацитет на јавните претпријатија и јавните претпријатија и јавните претпријатија и јавните претпријатија и 

трговските друштва во целосна или доминантна сопственост на трговските друштва во целосна или доминантна сопственост на трговските друштва во целосна или доминантна сопственост на трговските друштва во целосна или доминантна сопственост на 

државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопједржавата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопједржавата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопједржавата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје    

    

    
         

 ИзносИзносИзносИзнос    

Податоци од Биланс на Податоци од Биланс на Податоци од Биланс на Податоци од Биланс на состојбасостојбасостојбасостојба    
 TTTT----2222    TTTT----1111    TTTT    T+1T+1T+1T+1    T+2T+2T+2T+2    

АКТИВА – Побарувања за запишан а неуплатен капитал            

Постојани средства            

       Нематеријални средства            

       Материјални средства            

       Финансиски вложувања  -долгорочни            

Тековни средства            

       Залихи            

      Побарувања-краткорочни            

      Финансиски вложувања – краткорочни            

      Парични средства           

      Хартии од вредност           

Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на прихиди (АВР)           

ВКУПНА АКТИВА           

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА           

      

ПАСИВА - Капитал и резерви           

Капитал и резерви           

       Запишан капитал           

      Премии на емитирани акции           

      Ревалоризациона резерва           

      Резерви           

      Акумулирана добивка           

      Пренесена загуба (-)           

      Добивка за финансиската година           

      Загуба за финансиската година (-)           

Долгорочни резервирања за трошоци и ризици           

Вкупни обврски           

       Долгорочни обврски           

                Долгорочни обврски за кредитни задолжувања           

       Краткорочни обврски           

              Краткорочни обврски за кредитни задолжувања           

Одложено плаќање на трошоци и приходите во идните периоди (ПВР)           

ВКУПНА ПАСИВА           

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА           

 ИзносИзносИзносИзнос    

Податоци од Биланс на Податоци од Биланс на Податоци од Биланс на Податоци од Биланс на успехуспехуспехуспех    
 

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

    Приходи од редовно работење                      

          Приходи од основна дејност                      

          Приходи од други активности                     

    Вонредни приходи                     



Вкупни приходи                     

                     

    Расходи на основната дејност                      

           Материјални трошоци                      

                  Трошоци за суровини и други материјали                      

                  Набавна вредност на продадените стоки                      

                  Услуги                      

            Трошоци за вработени                      

                   Нето плати и надоместоци                      

                   Трошоци за даноци, социјално и пензиско осигурување и сл.                      

           Амортизација и вредносно усогласување на долгорочните средства                      

           Расходи за финансирање (за камати)                     

           Расходи од други активности                     

    Вонредни расходи                     

Вкупни расходи                     

                     

Оперативна добивка                     

EBIT - Добивка пред камати и даноци                     

ЕBITDA - Добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација                      

Добивка пред оданочување                     

Загуба пред оданочување                     

Данок и придонеси од добивката                     

Нето добивка за финансиската година                     

Загуба за финансиската година                     

    
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....    

    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

    


