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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 10, став (4) од Законот за субвенционирање на станбен кредит 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14, 6/16 и  
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), министерот за финансии 
донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ, 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ ПОДНЕСУВААТ ЗАЕДНО СО БАРАЊЕТО И 
ОБРАЗЕЦ ЗА ПОТВРДА НА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен 

кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барањето и образец за потврда 
на исполнетост на условите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/12, 124/14 
и 12/16), членот 3 се менува и гласи:

„Кон барањето за субвенциониран станбен кредит се поднесуваат следните документи:
- потврда за остварената месечна плата во последните дванаесет месеци на барателот и 

неговиот брачен другар, издадена од работодавачот;
- доказ за остварен месечен приход по други основи (дополнителни приходи) на 

барателот и неговиот брачен другар во последните дванаесет месеци;
- изјава на барателот и неговиот брачен другар дека не користат друг станбен кредит на 

денот на поднесување на барањето за субвенциониран станбен кредит, дадена под полна 
материјална и кривична одговорност за вистинитоста заверена кај нотар;

- изјава заверена на нотар дека барателот нема да ја издава, отуѓи и дополнително 
оптовари со хипотека недвижноста купена или изградена со средства од субвенциониран 
станбен кредит во период од првите пет години од започнување со исплатата на кредитот 
согласно член 9 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 5 од Законот за субвенционирање на станбен 
кредит, односно во период од првите дванаесет години од започнување со исплатата на 
кредитот согласно членот 9 став (1) алинеи 4 и 6 од Законот за субвенционирање на 
станбен кредит;

- изјава заверена на нотар дека недвижноста која подлежи на субвенционирање на 
станбен кредит не се купува/гради од физичко или правно лице инвеститор со чии 
основачи или сопственици, барателот или неговиот брачен другар е поврзано лице;  

- правосилно одобрение за градење на име на барателот за изградба на нова куќа, 
односно за доградба/надградба на куќа;

- пред/договор со инвеститор/изведувачи;
- податок за корисна стабена површина на недвижноста која подлежи на 

субвенционирање обезбеден од градежно-техничката документација;
- склучен договор за градење со сопственик на куќа во случај барателот да нема во 

негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар, стан 
односно куќа на територијата на Република Северна Македонија, за да изврши надградба 
или доградба за потребите на сопствено домување;

- доказ за наследство или дар, доколку барателот има во негова сосопственост или во 
сосопственост на брачниот другар, дел од стан/куќа или делови од повеќе станови/куќи 
кои се стекнати по основ на наследство или дар;

- договор за продажба на станот односно куќата, заверен на нотар, во случај барателот 
на субвенциониран станбен кредит да имал во негова сопственост, во сосопственост или 
заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар само 
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еден стан/куќа на територијата на Република Северна Македонија кој/а го/ја продал во 
период од најмногу три години до денот на аплицирање за добивање на субвенциониран 
станбен кредит заради купување на поголем стан или изградба/купување на нова поголема 
куќа за потребите на сопственото домување;

- во случај кога барателот на субвенциониран станбен кредит на денот на аплицирање 
има во негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот 
другар или во сопственост на брачниот другар само еден стан/куќа на територијата на 
Република Северна Македонија чија продажба е во тек, а ќе го/ја продаде по денот на 
аплицирањето, потребно е да обезбеди потврда од Агенцијата за катастар на недвижности 
за промена на сопственоста на недвижната ствар и доказ дека е платен данокот на промет 
на недвижности, или дека недвижноста е ослободена од плаќање данок;

- решение за утврден данок на имот донесено од градоначалникот на општината, 
градоначалникот на општините во градот Скопје и градоначалникот на градот Скопје, не 
постаро од една година или проценка на вредноста на недвижниот имот од овластен 
проценувач каде е наведена вредноста на имотот, во случаите кога: барателот има во 
негова сосопственост или во сосопственост на брачниот другар, дел од стан/куќа или 
делови од повеќе станови/куќи кои се стекнати по основ на наследство или дар, а чија 
вкупна вредност не надминува 30.000 евра, во денарска противвредност пресметани по 
средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на 
поднесувањето на барањето за субвенциониран станбен кредит и кога барателот има во 
негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или 
во сопственост, сосопственост на брачниот другар недвижен имот кој вклучува: земјишта 
(земјоделски, градежни, шумски и пасишта), деловни згради и деловни простории, 
административни згради и административни простории, куќи и станови за одмор и 
рекреација, чија вкупна вредност не надминува 30.000 евра во денарска противвредност 
пресметани по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на 
денот на поднесувањето на барањето за субвенциониран станбен кредит, така што во 
вкупната вредност не се засметува вредноста на градежното земјиште на кое барателот ќе 
гради со средства обезбедени со субвенциониран станбен кредит;

- доказ дека објектот е срушен или стручно мислење од лиценцирано лице со кое се 
потврдува дека објектот ќе се руши за на негово место да се изгради нов и одобрение за 
градење на нова куќа на местото на куќата која се руши, во случај барателот да има во 
негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или 
во сопственост на брачниот другар само една куќа на територијата на Република Северна 
Македонија која ја руши заради изградба на нова поголема куќа за потребите на 
сопственото домување.“

Член 2
Прилозите 1  и 2  се заменуваат со нови Прилози 1 и 2  кои се составен дел од овој 

правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5868/1
25 јуни 2019 година Министер за финансии,

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р.
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