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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со членот 13 став 4 од Законот за Народната банка на Република Македонија е дадена 
можност, врз основа на согласност од Владата на Република Македонија, Народната банка 
да отвори сметка за специјални резерви за покривање на трошоци за однапред предвидени 
намени. 

Со членот 15 став 1 од Законот е уреден начинот на распределба на финансискиот 
резултат и тоа: дел се распределува во општите резерви, а остатокот се пренесува во 
Буџетот на Република Македонија. При тоа е уредено дека распределбата може да се врши 
единствено на начинот определен со ставот 1 од членот 15. 

Поради неусогласеност на овие две одредби од Законот, одредбата од членот 13 став 4 е 
неспроведлива во пракса. Имено, Народната банка може да отвори сметка за специјални 
резерви доколку за тоа добие согласнот од Владата на Република Македонија, но на оваа 
сметка не може да се издвојат средства поради одредбата од член 15 став (2) која уредува 
дека финансискиот резултат може да се распредели само во општи резерви и во Буџетот 
на Република Македонија.

Со цел да се овозможи примена во пракса на членот 13 став 4, потребна е измена на 
членот 15 во делот кој се однесува на распределбата на финансискиот резултат.

Со членот 50-а од постојниот Закон за Народна банка на Република Македонија е 
предвидена листата на меѓународно признати сертификати или уверенија за активно 
познавање на англискиот јазик од кои еден треба да поседуваат вицегувернерите и 
неизвршните членови на Советот на Народната банка. Во листата е вклучен и 
сертификатот – АПТИС, најмалку ниво Б2. Овој сертификат е несоодветен за позицијата 
вицегувернер и неизвршен член на Советот и поради тоа потребно е да се избрише од 
листата.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предложените изменувања и дополнувања на Законот за Народната банка на Република 
Македонија имаат за цел:

- да се изврши меѓусебно усогласување на одделни одредби од Законот, а со тоа да се 
овозможат примена во пракса на одредбата од член 13 став 4 од Законот која и дава 
можност на Народната банка да отвора сметка за специјални намени и

- вицегувернерите и неизвршните членови на Советот на Народната банка да поседуваат 
соодветен меѓународно признат сертификат или уверениe за активно познавање на 
англискиот јазик 

Предлогот на Законот се заснова врз истите начела врз кои се заснова и постојниот 
закон. 

Основни решенија:
-дел од финансискиот резултат може да се распредели за формирање специјални 
резерви и
-од листата на меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање 
на англискиот јазик од кои еден  треба да поседуваат вицегувернерите и неизвршните 



членови на Советот на Народната банка,  се брише сертификатот – АПТИС, најмалку 
ниво Б2 кој е несоодветен за позицијата вицегувернер и неизвршен член на Советот. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ 
И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Законот чие донесување се предлага не повлекува обврска за обезбедување средства за 
неговото спроведување од Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ТОА, ДАЛИ 
СПРОВДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски средства за 
неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти.

V. ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија се предлага 
законот да се донесе по скратена постапка од причина што не е во прашање обемен и 
сложен закон.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
за изменување и дополнување на Законот 

за Нарoдната банка на Република Македонија

Член 1

Во Законот за Народната банка на Република Македонија (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14 и 153/15), во членот 15 во ставот (1) по точка 1) се 
додава нова точка 2) која гласи:
„2) по исклучок од точка 1) на овој став, во случај на отворена сметка за специјални 
резерви од член 13 став (4) од овој закон, финансискиот резултат за распределба се 
распределува така што најмногу 70% се пренесува на сметката за спеијални резерви до 
достигнување на износот утврден од Советот на Народна банка за покривање на 
трошоците за однапред предвидените намени, а 70% од остатокот се распределува во 
општите резерви до достигнување на нивото на основниот капитал од член 12 став (1) на 
овој закон, односно 15% по достигнување на нивото на основниот капитал од член 12 став 
(1) на овој закон, а“.

Точката 2) станува точка 3).

Член 2

Во членот 50-а став (2) точка 1 во алинејата четири запирката се брише и се додава 
сврзникот „или“.

Во алинеја пет сврзникот „или“ се заменува сврзникот „и“.

Алинеја шест се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Со членот 1 од Предлог законот се овозможува дел од финансискиот резултат да се 
насочи на сметката за специјални резерви за покривање на трошоци за однапред 
предвидени намени отворена согласно член 13 став 4 од Законот. 
 
Со членот 2 од листата на меѓународно признати сертификати или уверенија за активно 
познавање на англискиот јазик од кои еден треба да поседуваат вицегувернерите и 
неизвршните членови на Советот на Народната банка,  се брише сертификатот – АПТИС, 
најмалку ниво Б2. 

Со членот 3 од Предлогот на закон се уредува влегувањето во сила на предложените 
измени.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Решенијата во Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
Народната банка на Република Македонија се усогласени со позитивните законски 
прописи во Република Македонија кои регулираат исти или слични правни работи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените измени и дополнувања на Народната банка на Република Македонија 
ќе се овозможи примена на постојна одредба од Законот



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ 

ОД ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Распределување на финансискиот резултат за распределба
Член 15

(1) Во рок од четири месеци по завршувањето на финансиската година, Советот на 
Народната банка го распределува финансискиот резултат за распределба на следниов 
начин: 
1) 70% во општите резерви до постигнување на нивото на основниот капитал од членот 
12 став (1) на овој закон, односно 15% по достигнување на нивото на основниот капитал 
од членот 12 став (1) на овој закон, а 
2) остатокот во Буџетот на Република Македонија. 

(2) Распределба на приходите на Народната банка може да се врши само на начин 
утврден во ставот (1) од овој член. 

(3) Доколку на крајот на финансиската година Народната банка прикаже негативен 
резултат за распределба, истиот се покрива прво од сметката за општи резерви, а потоа 
од капиталот. 

Член 50-а
(1) За именување на вицегувернер и неизвршен член на Советот на Народната банка се 
објавува јавен оглас во најмалкутри дневни весници кои се издаваат на целата 
територија на Република Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик.
(2) Вицегувернерот и неизвршен член на Советот на Народната банка, освен 
критериумите од членот 50 на овој закон, треба да ги исполнува и следните услови: 
1) поседува еден од следните меѓународно признати сертификати или уверенија за 
активно познавање на англискиот јазик не постар од 5 години: 
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода, 
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, 
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) – најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или 
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и 
2) има положено психолошки тест и тест за интегритет. 


