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Локалниот економски развој подразбира раст на капацитетите на локалната економија со 

цел подобрување на животот на жителите на заедницата, преку зголемување на вработеноста, 

вредноста на личниот имот, обемот и квалитетот на услугите на локалната власт и слично.  

 

 

 

 

 

 

 

 

За раст на капацитетите на локалната економија и подобрување на услугите на единиците 

на локална самоуправа неопходни се извори на средства, односно соодветни финансии. Во услови 

кога сопствените извори на средства на единицата на локалната самоуправа се ограничени и 

доволни се за да ги задоволат единствено тековните потреби на локалната заедница, за економски 

раст и развој потребни се екстерни извори на финансирање, особено доколку станува збор за 

поголеми капитални проекти.  

Покрај останати извори на финансирање, единиците на локалната 

самоуправа можат да ги обезбедат овие средства преку пазарот на капитал, 

односно преку издавање на општински обврзници.  

Предностите од издавање на општинска обврзница се двострани. Од една страна со 

обезбедување средства преку емисија на обврзници, општината создава можност за реализирање 

на поголеми капитални инвестиции и забрзување  на  локалниот, па и  регионалниот  раст и  развој,  

а од друга страна инвеститорите имаат на располагање нов инструмент за пласман на слободните 

средства. Бенефит од реализација на капиталните инвестиции имаат и граѓаните, бидејќи 

реализацијата на таквите проекти влијае врз животната средина, олеснување на секојдневниот 

живот во нивната општина и  на  подобрување на услугите кои ги дава општината. 

1. Вовед 

Локален  

економски  

развој 

Раст на  

капацитетите на 

локалната  

економија  

 

Подобрување на 

животот на жителите  

на локалната заедница 
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Обврзниците можат да бидат обезбедени и необезбедени, да имаат фиксна или варијабилна 

камата, да бидат без камата, а нивната главница може да се исплаќа во ануитети или на истекот на 

рокот на доспевање. Во зависност од условите на емисијата може со Одлуката  да биде утврдено 

право на издавачот предвреме да ги откупи односно отплати обврзниците, а може да биде 

дефинирано и право на купувачот да бара забрзана, односно предвремена отплата. Во секој случај, 

за одредбите од Одлуката инвеститорите се информираат преку Проспектот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавачите на обврзниците се должници, бидејќи со издавањето на обврзниците позајмуваат 

средства од инвеститорите. Инвеститорите во обврзниците се кредитори, бидејќи ги позајмуваат 

сопствените средства на определен рок и за определен надомест-камата. 

 

 

 

2. Што се обврзници? 

Обврзници се долгорочни должнички хартии од вредност, со кои издавачот се 

обврзува на сопственикот на обврзниците (имателот) еднократно или на рати, во 

договорениот рок, да му го исплати износот на номиналната вредност на обврзниците и 

камата. 

 

Држави 

Издавачи на 

обврзници 

Државни агенции 

Општини 

Општински претпријатија 

Фирми 

Организации 
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Обврзниците можат да се продаваат на однапред познати купувачи, институционални 

инвеститори и во тој случај станува збор за приватна понуда, или пак можат да се издаваат по пат 

на јавна понуда на неопределен број непознати купувачи.  

Кога обврзниците се издаваат по пат на јавна понуда, купувачи можат да бидат сите 

заинтересирани домашни и странски правни и физички лица, а најчесто се банки, друштва за 

осигурување, инвестициски фондови, пензиски фондови, но и граѓаните. 

 Издадените општински обврзници вообичено  котираат на овластена берза на хартии од 

вредност, каде се одвива секундарното тргување со издадените обврзници. Секундарниот пазар е 

особено важен бидејќи овозможува пазарно вреднување на финансиите на единицата на локалната 

самоуправа, од една страна и ликвидност за инвеститорите, од друга страна. Имено, преку берзата 

инвеститорите кои повеќе не сакаат да ги поседуваат обврзниците можат да ги продадат на 

инвеститори кои се заинтересирани да купат општински обврзници и тоа по пазарни цени 

формирани на берза. 

Предностите од издавање на општински обврзници се повеќекратни, 

а особено е значајно што преку емисија на општински обврзници може да се 

привлече широка база на потенцијални инвеститори, а со тоа и обезбедување 

на поповолни услови за финансирање. 

Имајќи предвид дека издавач на општинските обврзници е единица на локална самоуправа, 

која што отплатата на долговите воглавно ја заснова на прибирањето на даноци и други јавни 

давачки, општинските обврзници се сметаат како ниско ризични пласмани кои треба да даваат 

принос малку поголем од приносот од државните обврзници. 

Меѓутоа, најголема предност од финансирање на проектот со емисија на општински 

обврзници не е чисто финансиско прашање, туку и општествено, затоа што секогаш кога ќе се 

распише јавна понуда за запишување и уплата на општински обврзници, локалната самоуправа 

распишува одреден вид на „референдум“ во врска со проект кој ќе се финансира преку обврзниците 

со што  им се овозможува на локалната заедница и на граѓаните дополнително да одлучуваат дали 

ќе го поддржат проектот од локалната самоуправа, односно сами да одлучуваат што е потребно за 

подобро живеење во  својата општина.  

 

2.1. Што се општински обврзници? 

Општински обврзници се долгорочни должнички хартии од вредност, што ги 

издаваат единиците на локалната самоуправа и од нив основани правни лица. Средствата 

што се прибираат со емисија на општински обврзници се користат за финансирање на 

проекти од општ интерес или за финансирање на тековните потреби на буџетот. 
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Во зависност од проектот што единицата на локална самоуправа сака да го финансира и од 

останатите кредитни обврски, локалната самоуправа може да се одлучи за оптимална структура на 

општинските обврзници т.е. за начинот на отплата на главницата што најмногу одговара на 

конкретната ситуација. 

Во зависност од потребите на издавачите, општинските обврзници можат да се издаваат во 

серии, при што може да се издадат неколку серии обврзници со исти или со различни 

карактеристики (рок на достасување, купон и сл.). Меѓутоа, издавањето на обврзниците во серии 

значи и помал обем на секоја поединечна емисија, што негативно влијае на потенцијалот за 

секундарно тргување и ликвидност, односно имплицитно ја зголемува бараната стапка на принос 

од страна на инвеститорите. 

Општинските обврзници можат да бидат гарантирани од страна на државата, но и од страна 

на банка или на друга финансиска институција, а покрај тоа и доколку има потреба, локалната 

самоуправа може и да заложи дел од имотот во своја сопственост како гаранција за благовремено 

сервисирање на обврските. Бидејќи гаранцијата има и своја цена, треба добро да се разгледа дали 

оваа карактеристика на обврзницата го намалува или го зголемува вкупниот трошок на 

задолжувањето. 

Издавачот може да го задржи правото предвремено да ја повлече 

обврзницата од пазарот, односно предвремено да ја отплати обврзницата (call 

опција). Од друга страна, купувачите на обврзницата можат да бараат од 

издавачот предвремена отплата на остатокот од долгот (put опција).  

Овие права, правото на издавачот за предвремен откуп на 

обврзницата и правото на купувачот за предвремена исплата на 

долгот треба да се дефинирани во одлуката за задолжување на 

единицата на локална самоуправа, односно за издавање на 

обврзниците. 

 

За да се олесни прибирањето средства со издавање на 
општински обврзници, како и за да се постигне поголема 
транспарентност особено за странските инвеститори, 
локалната самоуправа може да одлучи пред да ги издаде 
обврзниците да добие кредитен рејтинг од страна на 
меѓународна рејтинг агенција. 

Кредитниот рејтинг особено е од помош за 

инвеститорите кои немаат доволно експертиза да го 

проценат кредитниот ризик, бидејќи им обезбедува 

систематизирани информации за кредитниот ризик на 

издавачот. Издавачите кои имаат обезбедено 

кредитен рејтинг од овластена агенција за кредитен 

рејтинг полесно ги продаваат хартиите од вредност. 
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Правото за предвремена отплата на обврзницата што го има издавачот ја зголемува цената 

на задолжувањето, имајќи предвид дека издавачот има дополнителна флексибилност по 

прашањето за динамиката на сервисирање на долгот, додека правото на купувачот да бара 

предвремена отплата на долгот ја намалува цената на задолжувањето бидејќи во овој случај 

флексибилноста е на страната на сопственикот на обврзницата. 

Сепак, во почетните фази од развојот на пазарот на општински обврзници, овие права 

дополнително го комплицираат целиот процес, понекогаш и ги одвраќаат потенцијалните 

инвеститори од планираното вложување.  

Обврзниците можат да бидат деноминирани во домашна или во странска валута. Треба да 

се има предвид дека издавањето на обврзници во странска валута вообичаено е поповолно за 

издавачот заради пониската каматна стапка, но во тој случај присутен е ризик од промена на 

девизниот курс при отплата на идните купони и главницата, така што при структуирање на емисијата 

на обврзници треба да се води сметка и за тој момент. 

Обврзниците можат да имаат фиксна стапка на принос или варијабилна стапка на принос 

која се врзува за одредена референтна стапка, како на пример EURIBOR, LIBOR, или пак каматната 

стапка на НБРСМ на инструментот благајнички записи и сл. 

Обврзниците можат да имаат различен рок на достасување. Подолгите рокови на 

достасување имплицираат и поголема барана стапка на принос и обратно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она што е најважно е тоа што рочноста на обврзницата мора да биде усогласена со 

капацитетот за задолжување на единицата на локалната самоуправа, а имајќи ги предвид 

законските лимити, како и со карактеристиките на проектот што се финансира со обврзниците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подолг рок  

на достасување 

Повисока барана стапка  

на принос          Пократок рок  

на достасување 

Пониска барана стапка  

на принос          
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 Подготвителна фаза                                                                                                           

 

 

 

 

Тогаш се планираат потребните ресурси, потенцијалните ризици, 

временската рамка за издавањето на обврзниците, како и други цели кои треба 

да бидат остварени со овој проект (учество на граѓаните во финансирањето на 

инфраструктурните објекти, развојот на пазарот на капитал и сл.). Во оваа фаза се 

обезбедува согласност од Министерството за финансии за задолжување на 

единицата на локална самоуправа, бидејќи без тоа не може да се пристапи кон 

наредната фаза. 

Имено, најпрво општината изготвува проект и предлага услови за негово финансирање. 

Потоа проектот и предложените услови за финансирање на истиот се ставаат на јавна расправа во 

општината. Предмет на јавната расправа е опис на проектот и условите за негово финансирање. По 

завршената јавна расправа, Советот на општината го одобрува долгорочното задолжување. Откако 

Советот ќе донесе Одлука за долгорочно задолжување поднесува барање до Министерството за 

финансии за добивање согласност за задолжувањето. По добивањето согласност за задолжувањето 

од страна на Министерството за финансии (која има важност за календарската година во која е 

издадена) Советот на општината донесува Одлука за издавање (емисија) на обврзници. 

3. Постапка за издавање   
    на општински обврзници 

Постапката за издавање на општински обврзници опфаќа неколку фази, 

вклучувајќи ја подготовката за емисијата на обврзници, анализата на пазарот, 

изготвувањето на документацијата, обезбедување на потребните одобренија и 

согласности од надлежните органи, запишувањето и уплатата на понудените обврзници, 

односно реализацијата на емисијата, за на крај издадените обврзници да бидат примени 

на котација на официјален пазар на берза. 

 

Во подготвителната фаза од особена важност е да се создадат добри предуслови 

за поефикасно и побрзо спроведување на проектот кој треба да се финансисра со 

издавање на обврзницата.  
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Oпштината изготвува проект и предлага услови за негово финансирање. 

Проектот и предложените услови за негово финансирање се ставаат 

на јавна расправа во општината.  

По завршена јавна расправа, Советот на општината го одобрува 

долгорочното задолжување и носи Одлука за долгорочно задолжување. 

Се поднесува барање до Министерството за финансии за добивање 

согласност за задолжувањето. 

По добивањето согласност за задолжувањето од страна на 

Министерството за финансии (која има важност за календарската година во 

која е издадена) Советот на општината донесува Одлука за издавање 

(емисија) на обврзници. 

Вкупната годишна отплата на 

долгот (главнина, камата и други 

трошоци) направен врз основа на 

долгорочно задолжување и долгорочна 

позајмица од Централниот буџет на 

Република Северна Македонија не 

може да надмине 30% од вкупните 

приходи на тековно - оперативниот 

буџет на општината во претходната 

фискална година. 

Вкупниот износ на недостасан 

долгорочен долг на општината, 

вклучувајќи ги и сите издадени 

гаранции не може да го надмине 

износот на вкупните приходи на 

тековно оперативниот буџет на 

општината во претходната година. 

При 

долгорочно  

задолжување 
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Во оваа фаза е важно да се дефинираат условите под кои ќе бидат издадени обврзниците 

(рочноста, валутата, каматната стапка, начинот на отплата на главницата и сл.). При утврдувањето на 

условите се земаат предвид емисиите на државни хартии од вредност, како и сличните обврзници 

издадени во земјата или регионот, а кои имаат слични карактеристики и сличен кредитен ризик.  

Исто така се утврдува и дали ќе има потреба за обезбедување на кредитен рејтинг од 

меѓународна рејтинг агенција. Кредитниот рејтинг е посакуван, но не и задолжителен чекор во 

постапката за издавање на општински обврзници. Ова особено е случај кога како купувачи на 

општинските обрвзници се јавуваат домашни инвеститори  - во тој случај обврзниците можат да 

бидат издадени и без претходно обезбеден кредитен рејтинг. Имено, очекувано е домашните 

инвеститори добро да се запознаени со единицата на локалната самоуправа и да можат самостојно 

да си направат анализа на кредитната способност и ризиците, без потреба место нив тоа да го 

направи меѓународна агенција која нема локално присуство во Република Северна Македонија.   

 Анализа на пазарот и изработка на документацијата 

 

                                                                                                          

Во оваа фаза од особена важност е идентификувањето на критичното ниво на побарувачка 

за општинските обврзници на конкретната единица на локална самоуправа. Во оваа фаза се 

комуницира со потенцијалните инвеститори, како со банките, така и со небанкарските финансиски 

институции, при што локалната самоуправа добива подетални информации за условите под кои 

може да се задолжи. 

Доколку побарувачката е премала, или доколку неизвесноста околу учеството на одделни 

инвеститори е значајна, локалната самоуправа може да го прекине процесот на издавање на 

обврзници и финансирањето да го прави преку други извори. Доколку не станува збор за таква 

ситуација, процесот продолжува.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исто така, важно е да се донесе одлука  

дали ќе биде ангажиран покровител на емисијата: 

Ако се донесе одлука да биде ангажиран покровител на 

емисијата – се ангажира овластена банка или брокерска куќа кои 

ќе го гарантираат  откупот на непродадениот дел од емисијата 

на обврзниците по однапред определена цена. 

Алтернативно, може да биде избран само еден агент на 

емисијата кој ќе го координира целиот процес без финансиски 

обврски према издавачот, односно без обврска за 

задолжителен откуп на непродадените обврзници. 

 



 

 
С т р а н а  |  10  

Прирачник за издавање на  општински обврзници 

Трошоците во случај на ангажирање на овластен учесник на пазарот на 

капитал (банка или брокерска куќа) кој ќе обезбеди сигурен пласман на 

обврзниците (договор со задолжителен откуп) се повисоки во однос на 

трошоците за ангажирање на овластен учесник на пазарот на капитал без 

обврска за задолжителен откуп на непродадените обврзници. 

 

 

 

 

 

 

 

Оттука, доколку единицата на локалната 

самоуправа е прилично сигурна дека ќе обезбеди 

пласман на обврзниците, односно дека има доволна 

побарувачка за обврзниците кои планира да ги издаде, 

тогаш подобро е да ја одбере опцијата за ангажирање 

на овластен учесник на пазарот на капитал кој ќе ја 

спроведе постапката без обврска за задолжителен 

откуп на непродадените обврзници. Сепак, во тој 

случај постои ризик дел од понудените обврзници да 

останат непродадени. 

 

Предноста од издавање на општински обврзници по пат на јавна понуда е што тоа е 

најтранспарентен процес кој ги вклучува сите потенцијални инвеститори – од граѓани до 

институционални инвеститори (банки, друштва за осигурување, пензиски и инвестициски фондови). 

Тоа е процес кој и маркетиншки е особено важен, бидејќи им овозможува на граѓаните со своите 

средства да го финансираат развојот на локалната инфраструктура во градот и општината во која 

живеат и со тоа директно позитивно да влијаат на квалитетот на својот живот. Истовремено, 

процесот на јавна понуда влијае и на развојот и на унапредувањето на човечките ресурси на 

издавачот. 

Покрај тоа, широката база на инвеститори за единицата на локална самоуправа значи и 

поголема одговорност, поголема транспарентност, подобар финансиски менаџмент, а што доведува 

и до зголемување на довербата не само на финансиските инвеститори, туку и на инвеститорите од 

реалниот сектор. 

 Регулаторни прашања                                                                                                           

Советот на единицата на локалната самоуправа донесува Одлука за задолжување и Одлука 

за издавање на општински обврзници со која се утврдува и начинот на издавање – јавна понуда или 

приватна понуда. Со Одлуката за издавање на обврзниците се уредуваат правата од обврзниците и 

условите на емисијата. 

Потоа, во зависност од одлученото, се подготвува Проспект за издавање на обврзници по 

пат на јавна понуда, доколку Одлуката за емисија на општинските обврзници предвидува нивно 

издавање по пат на јавна понуда.  
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Во случај на приватна понуда, издавачот нема обврска да изготви Проспект, но Одлуката за 

издавање на обврзниците, покрај податоците и информациите за правата од обврзниците и за 

условите на понудата, содржи и податоци за купувачите на обврзниците и за количината на 

обврзници што ќе ги запише и уплати секој од одделните купувачи. 

За да осигури поголема расположливост на обврзниците во јавноста, издавачот односно 

единицата на локалната самоуправа може да ја дефинира структурата на понудата, односно да 

одлучи дел од емисијата да биде наменета само на институционални инвеститори, а дел да биде 

упатена до заинтересирани инвеститори – физички лица. 

Откако ќе биде донесена Одлуката за емисија на обврзниците и изготвен Проспектот (во 

случај на јавна понуда), односно идентификувани купувачите на обврзниците (во случај на приватна 

понуда), емисијата на обврзниците подлежи на одобрение од Комисијата за хартии од вредност. 

Комисијата за хартии од вредност одлучува за одобрување или одбивање на барањето за 

јавна понуда на хартии од вредност во рок од 60 дена од поднесување на истото, а по барањето за 

одобрување на приватна понуда на хартии од вредност во рок од 15 дена од неговото поднесување. 

Приватна понуда

Акт (одлука) за 

издавање на 

хартии од 

вредност

Поднесување на барање 

за одобрување заедно со 

потребната 

документација до 

КХВРСМ

Одлука на 

Комисијата за 

хартии од 

вредност

Јавна понуда

Склучување на 

договор со 

брокерска куќа

/

Склучување на 

договор со 

овластена берза 

Во рок од 60 

дена во случај 

на јавна 

понуда

Склучување на 

договор со 

овластен 

депозитар

Барање за одобрување 

на јавна понуда, 

Проспект, Покана за 

запишување и уплата на 

хартии од вредност и 

останата документација

Барање за 

одобрување на 

приватна понуда и 

Соопштение за 

издавање на 

хартии од вредност 

Подготовка на потребната 

документација

Постапка на добивање одобрение од КХВРСМ за издавање на општински обврзници                                                                                          

и дејствија кои и претходат на истата

Во рок од 15 

дена во случај 

на приватна 

понуда

 

 

Проспектот е писмен документ во кој се содржани сите 

релевантни податоци кои му овозможуваат на купувачот на хартиите од 

вредност, опишани во документот, да направи процена за правното, 

финансиското и деловното работење на издавачот, за инвестицискиот 

ризик и за правата кои произлегуваат од понудените хартии од вредност. 
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 Запишување и уплата  на обврзниците                                                                                                           

Ова е последната фаза од целиот процес, кога локалната самоуправа ги добива 

финансиските средства на сметка. 

Во случај на приватна понуда, парите се уплаќаат во рок од 15 дена од конечноста на 

Решението од Комисијата за хартии од вредност за одобрување на емисијата на обврзници по пат 

на приватна понуда, по што обврзниците се регистрираат во Централниот депозитар на хартии од 

вредност, од кога имателите можат да располагаат со истите, а единицата на локалната самоуправа 

да располага со прибраните средства од емисијата. 

Траење на постапката 

за уплата

Хартиите од вредност се 

уплатуваат во рок од 15 

дена од конечноста на 

Решението на Комисијата 

за одобрување на 

приватната понуда

Постапка на реализација на емисијата на општински обврзници по пат на приватна понуда

Објавување на 

соопштение за 

издавање на хартии 

од вредност по пат 

на приватна понуда

Известување за 

запишани и платени 

хартии од вредност

Упис на хартиите 

од вредност во 

овластен 

депозитар

Известување за 

реализација на 

приватна понуда на 

хартии од вредност

 

Во случај на јавна понуда, постапката за запишување и уплата на хартиите од вредност 

започнува по објавување на Поканата за запишување и уплата на хартии од вредност – општинските 

обврзници и на Проспектот за запишување и уплата на хартиите од вредност – општинските 

обврзници. Запишувањето на јавно понудените обврзници се одвива преку Македонска берза 

согласно Правилата за тргување на берзата.  

При јавна понуда на обврзници, издавачот ја започнува постапката за запишување и уплата 

на обврзниците најдоцна во рок од 30 дена од приемот на одобрението од Комисијата за хартии од 

вредност, при што треба да води сметка поканата и проспектот за запишување и уплата на јавно 

понудените обврзници да ги објави 14 дена пред почетокот на запишувањето на обврзниците. 

Поканата за запишување и уплата на обврзниците се објавува во дневен весник што излегува 

на територијата на Република Северна Македонија, а заедно со Проспектот се објавува и на веб 

страницата на Берзата 14 дена пред почетокот на запишувањето на обврзниците. 

Проспектот се става на располагање на сите заинтересирани лица во просториите на 

издавачот и на сите места каде што се врши запишување и уплата на обврзниците. 

Конечната содржина на Проспектот што е предмет на објавување не смее да се разликува 

од Проспектот што Комисијата го одобрила при донесувањето на решението за одобрение за 

издавање на обврзниците. Одлуката на инвеститорите за инвестирање во обврзниците се заснова 

на податоците и на информациите содржани во Проспектот за запишување и уплата на обврзниците. 
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При запишувањето на обврзниците, купувачите пополнуваат писмена изјава (уписница), која 

се дава истовремено со давање на налогот за купување на обврзниците од јавната понуда кај 

овластен учесник на пазарот на хартии од вредност (брокерска куќа или банка со дозвола за работа 

од Комисијата за хартии од вредност) – членка на овластена берза и овластен депозитар за хартии 

од вредност и истата има правна важност од моментот на реализација на налогот за купување. 

Општинските обврзници се уплатуваат во пари на посебна наменска сметка во банка, која е 

отворена од страна на општината за целите на јавната понуда. За време на запишувањето, сите 

уплати од купувачите за понудените обврзници се чуваат на посебната сметка во банка, која не може 

да биде користена од страна на општината, сѐ додека јавната понуда не биде успешно завршена.  

Рокот за реализација на јавната понуда не може да биде подолг од 12 месеци од денот на 

започнувањето на запишувањето и на уплатата на обврзниците. Општината може со Одлуката за 

издавање на обврзниците да утврди пократок рок за реализација на јавната понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доколку во рокот за реализација на јавната понуда се запишани и уплатени најмалку 60% од 

понудените обврзници (или повисок процент доколку со одлуката за нивно издавање е утврдено), 

општината може да ја затвори јавната понуда. Општината ја известува Комисијата и јавноста за 

затворањето на јавната понуда најмалку 15 работни дена пред денот кој го определува како ден за 

завршување на јавната понуда. 

По завршувањето на јавната понуда (по истекот на рокот за реализација или по затворањето 

на јавната понуда по основ на постигнат процент на успешност), сите хартии од вредност кои не се 

уплатени не може да бидат предмет на продажба. 

После успешното завршување на јавната понуда на хартии од вредност, општината ги 

регистрира обврзниците кај овластен депозитар. 

Успешност  

на јавната 

понуда 
Јавната понуда на 

обврзниците се смета за успешно 

завршена ако во предвидениот 

рок за реализација бидат 

запишани и уплатени најмалку 

60% од понудените обврзници, 

освен ако општината не 

предвидела повисок процент на 

запишување во одлуката за 

издавање на обврзниците и 

уплата за емисијата да се смета за 

успешна. 

 

Успешно завршена 

јавна понуда 
Неуспешно завршена 

јавна понуда 

Ако во рокот за 

реализација на јавната понуда не 

бидат запишани и уплатени 

најмалку 60% од понудените 

обврзници (или повисок процент 

доколку со одлуката за нивно 

издавање е утврден повисок 

процент), јавната понуда се смета 

за неуспешна, а сите запишувања 

на обврзниците се поништуваат, а 

сите примени уплати за 

запишаните обврзници се 

враќаат на инвеститорите, заедно 

со депозитна камата. 
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По регистрирањето на обврзниците во депозитарот на хартии од вредност се врши 

регистрирање на обврзниците на сопственичките сметки на одделните купувачи, а средствата од 

посебната наменска сметка се пренесуваат на сметка на единицата на локалната самоуправа, по што 

таа може да располага со истите. 

 

Траење на постапката 

на запишување и 

уплата

Издавачот е должен на 

сите места на зпишување 

и уплата да го стави на 

располагање проспектот, 

статутот и други акти за 

издавачот

Во случај на 

постигнување на 

процентот на 

успешност пред 

истекот на рокот за 

запишување и уплата

Секое заинтересирано 

лице може да запише 

хартии од вредност преку 

давање на налог на 

брокерска куќа/банка 

овластена за работа со 

хартии од вредност и 

пополнување на писмена 

изјава (уписница )

Во случај на 100% 

реализација на 

емисијата пред 

истекот на рокот

Лицето кое запишало 

хартии од вредност 

уплатата ја врши на 

клиентска сметка на 

брокерската куќа/банката 

кај која ги запишал 

хартиите од вредност

Со истекот на рокот 

за запишување и 

уплата на хартиите 

од вредност

По истекот 

на 14 дена

Постапка на реализација на емисијата на општински обврзници по пат на јавна понуда

Објавување на 

поканата за 

запишување и 

уплата и 

Проспект

Почеток на 

запишување и 

уплата на 

хартиите од 

вредност

Затворање на јавната 

понуда

Известување 

за исходот на 

јавната 

понуда

Упис на 

хартиите од 

вредност во 

овластен 

депозитар

 

 

 

За време на јавната понуда, не може да се врши секундарно тргување со хартиите од 

вредност што се предмет на понудата сè додека хартиите од вредност не бидат регистрирани во 

овластениот депозитар за хартии од вредност. 

Единицата на локална самоуправа која успешно реализирала јавна понуда на обврзници во 

рок од 15 календарски дена од денот на завршувањето на понудата ја известува Комисијата за 

бројот на запишаните и уплатени хартии од вредност, односно за процентот на реализација на 

емисијата, и истото го објавува во дневен весник кој излегува на целата територија на Република 

Северна Македонија. 
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 Котирање на обврзниците на берза                                                                                                           

По регистрирањето на обврзниците во депозитарот на хартии од вредност, единицата на 

локалната самоуправа може да поднесе барање до берзата за котација на истите. 

Обврзниците ќе бидат вклучени на официјалниот пазар на берзата (котација) откако берзата 

ќе утврди дека се исполнети условите за котација на истите согласно Правилата за котација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кога обврзниците ќе бидат примени на котација, издавачот ќе ја известува јавноста согласно 

Правилата за котација на берза.  Оттаму, издавачите на должнички хартии од вредност од денот на 

котација до истекот на рокот на достасување и до целосното исплаќање на должничките хартии од 

вредност се должни да известуваат согласно одредбите од Правилата за котација кои ги регулираат 

обврските за известување за издавачите, чии хартии од вредност котираат на подсегментот 

Берзанска котација, соодветно на карактеристиките на должничките хартии од вредност и на 

карактеристиките на издавачот. 

 

 

Тоа значи дека од моментот на издавање на обврзниците до 

истекот на рокот на достасување и до целосно исплаќање на обврзниците, 

општината ќе треба да ја известува јавноста за своето работење. 

 

По регистрирањето на обврзниците во депозитарот на хартии од вредност, 

единицата на локалната самоуправа станува издавач со посебни обврски за 

известување и се запишува во Регистарот на друштва со посебни обврски за 

известување, во делот на издавачи на должнички хартии од вредност. 

Поднесување на барање 

до Берза за котација на 

обврзниците 

Ако се исполнети условите за котација, обврзниците се 

вклучуваат на Официјален пазар на Берза  

Берза утврдува дали се 

исполнети условите за 

котација на обврзниците 

согласно Правилата за 

котација 
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За успешно релизирање на постапката за издавање на општински обврзници потребна е 

поголема ангажираност и посета на различни групи инвеститори (презентација), од страна на тим  

назначен од општината за да можат инвеститорите да ги добијат потребните информации и 

одговори и тоа од самиот доносител на одлуката. Покрај тоа, комуникација се остварува и со 

релевантните институции - регулаторите (Министерството за финансии и Комисијата за хартии од 

вредност) и саморегулирачките организации (берзата и депозитарот), како и со овластениот учесник 

на пазарот на капитал (овластена банка или брокерска куќа) кој ќе ја застапува општината во 

процесот на издавање на обврзниците. 

На крајот, во процесот на структуирање на општинските обврзници потребно е специфично 

знаење од областа на финансиите и познавање на локалниот финансиски пазар. Доколку локалната 

самоуправа нема соодветни кадровски ресурси, ова може да се реши со ангажирање на советници 

кои може да помогнат во сите фази на издавањето на обврзниците. 

 

 

 

Во постапката за издавање на општински обврзници, постојаната комуникација со 

потенцијалните инвеститори е неопходна. Оттука, користењето на електронска пошта е неопходно. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Потребни ресурси  

За прибирање финансиски средства за финансирање на одреден проект потребни 

се ресурси, но кога финансирањето се обезбедува преку емисија на хартии од вредност 

потребно е да бидат вклучени повеќе учесници што подразбира и ангажирање на 

дополнителни ресурси како кадровски ресурси, технички ресурси и финансиски ресурси. 

Кадровски ресурси 

Технички ресурси 

При издавање на општински обврзници по пат на 
јавна понуда особено важно е единицата на локалната 
смаоуправа да има функционална интернет страница. 

Интернет страницата треба да биде комплетна 
и ажурирана со сите релевантни податоци за 
финансиската состојба на општината, како и за 
плановите за проектите што се финансираат. 
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Во случај на јавна понуда, на интернет страната се објавуваат сите важни документи за 

процесот – Покана за запишување и уплата на обврзници, Проспект за запишување и уплата на 

обврзници, Известување за реализација на јавната понуда и сл. 

 

 

 

Постапката за издавање на општински обврзници е пропратена и со дополнителни 

финансиски трошоци, кои иако не се значајни, треба да се имаат предвид при планирање на 

емисијата на обврзниците. 

(1) Надоместок на Комисијата за хартии од вредност                                                                                                           

 за разгледување и одлучување по барањето за издавање на обврзници од 

единиците на локалната самоуправа во износ од 30.000 денари (еднократно) и 

 за водење во Регистарот на издавачи на должнички хартии од вредност износ од 

7.000 денари (годишен надомест) 

 

(2) Надоместок на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје                                                                                                           

 Надомест за иницијален пристап во системот на ЦДХВ за издавач на хартии од 

вредност 16.000 денари (еднократно); 

 Годишен надомест за водење на евиденција на хартиите од вредност 0,01% од 

номиналната вредност на хартиите од вредност издадени од издавачот, 

минимален надомест 19.000 денари, максимален надомест 124.000 денари 

(годишен надомест); 

 Годишен надомест за водење на сметки на сопственици на хартии од вредност во 

износ од 32 денари по сметка, односно максимален надоместок во износ од 50.844 

денари (годишен надомест); 

 Надоместок за упис на нова емисија на хартии од вредност во системот на ЦДХВ во 

износ од 32.000 денари (овој надоместок се плаќа при втора или наредна емисија 

на хартии од вредност); 

 Надомест за пресметки (пресметка на главница и/или камата од обврзници) 45 

денари по сметка и 2.000 денари фиксен износ кумулативно – (овој надоместок се 

наплаќа доколку издавачот одлучи да ја користи услугата на Депозитарот за 

пресметка на главница и/или камата од обврзниците); 

 

 

Финансиски ресурси 
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(3) Надоместок на Македонска берза АД Скопје                                                                                                           

(а) Доколку општинските обврзници се издаваат по пат на јавна понуда: 

 Надомест за реализација на јавна понуда на хартии од вредност преку Берза во 

износ од 0,1% од вкупната вредност на запишаните хартии од вредност во јавната 

понуда, но не помалку од 31.000 денари; 

 Еднократен надоместок за објавување на податоци за јавните понуди на хартии од 

вредност во износ од 3.000 денари + ДДВ, по доставување на податоците и 

објавување на веб страницата на Берзата; 

 Месечен надоместок за објавување на податоци за јавните понуди на хартии од 

вредност 1.500 денари + ДДВ, за секои изминати 30 календарски денови по 

објавувањето на податоците на веб страницата на Берзата. 

(б) Доколку општинските обврзници котираат на официјален пазар на берзата: 

 Еднократен надоместок за котација на долгорочни должнички хартии од вредност 

0,01% од номиналната вредност на емисијата, но не помалку од 10.000 денари и не 

повеќе од 100.000 денари; 

 Годишен надоместок за котација на долгорочни должнички хартии од вредност во 

износ од 40.000 денари. 

(4) Надоместок на овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност 
(овластена банка или брокерска куќа)  

                                                                                                          

Надоместок за овластена банка или брокерска куќа која ќе ја спроведе постапката за 

реализација на јавна понуда на хартии од вредност во согласност со договорот што 

единицата на локалната самоуправа ќе го склучи со учесникот.  

(5) Надоместик за објави во дневен весник 
                                                                                                          

Трошоци во врска со објавите во дневен весник. 

 

 

 

 

 

 

Кадровски 
ресурси

Технички 
ресурси

Потребни 
ресурси за 
емисија на 
општински 
обврзници

Финансиски 
ресурси

Наведените надоме-

стоци треба да се земат 

предвид при пресметување на 

ефективната каматна стапка за 

финансирање по пат на 

издавање на обврзници, а за 

потребите за споредување со 

ефективната каматна стапка на 

кредитите. 



 

 
С т р а н а  |  19  

Прирачник за издавање на  општински обврзници 

 

 

 

 

 

Локалната самоуправа треба да води сметка за ризиците во текот на реализацијата на целиот 

проект со цел тој успешно да се заврши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кога локалната самоуправа планира да прибере одреден износ финансиски средства во 

текот на една фискална година, особено важни се доброто планирање и тајмингот. Во услови на 

криза на светските пазари на капитал, пазарниот ризик може дури да предизвика и неможност за 

прибирање на планираните средства. Постои веројатност бараните стапки на принос од 

општинските обврзници на пазарот да се многу високи, што ги прави обврзниците скапи за 

издавање. Затоа, особено важно е активно да се управува со пазарниот ризик. 

Покрај влијанието на светските трендови на домашниот финансиски пазар, важно е да се 

води сметка и за периодите кога Република Северна Македонија издава државни хартии од 

вредност, како и кога доспеваат издадените државни хартии од вредност, бидејќи во тие моменти 

ликвидноста на пазарот е висока, што влијае поволно на успешноста на емисијата на општинските 

обврзници. 

Споменатиот ризик е значаен, бидејќи иста група потенцијални инвеститори купуваат 

државни и општински обврзници (банки, друштва за осигурување, пензиски фондови и 

инвестициски фондови), така што овој ризик може во целост да го оневозможи прибирањето на 

планираните средства. 

5. Ризици во врска со издавањето  
    на општински обврзници 

Пазарни ризици 

Ризици во врска со издавањето на општински обврзници 

 

Пазарни  

ризици 
Оперативни 

ризици 
Регулаторни 

ризици 
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За единиците на локалната самоуправа кои сакаат да се задолжуваат по фиксна каматна 

стапка, следењето на односот помеѓу варијабилната и фиксната каматна стапка може значајно да 

влијае на цената на задолжувањето.  

 

 

 

Бидејќи задолжувањето преку кредит е добро познато, а издавањето на обврзници е нешто 

што управата на локалната самоуправа сеуште го осознава, ризикот од непознавање на процедурите 

може да преовлада во корист на кредитот, дури и кога со издавање на обврзници можат да се 

добијат поповолни услови на задолжување. 

Најдобра заштита од овој ризик е паралелна процедура на прибирање на понуди за кредит 

и понуди од покровители на емисијата кои ќе го гарантираат задолжувањето под одредени услови. 

Покрај тоа, не помалку важна е и добрата презентација на целиот процес пред градските и пред 

општинските власти. 

Јасната структура на обврзниците (износот на купонот, доспевањето, валутата, гаранцијата, 

опциите за предвремен откуп и за предвремена отплата и сл.) е важна за успешно спроведување на 

процедурата за регистрирање на обврзниците во Централниот депозитар на хартии од вредност. 

Бидејќи за издавањето на општинските обврзници потребна е меѓусебна координација на 

двата регулатора – Комисијата за хартии од вредност и Министерството за финансии, најдобар 

механизам за управување со овој ризик е комуникација со овие регулатори за време на целиот 

процес, а особено пред отпочнување на формалната процедура за издавање на обврзниците. 

 

 

Министерството за финансии може да не издаде согласност за задолжување на единицата 

на локална самоуправа, било заради искористениот капацитет за задолжување на конкретната 

единица за локална самоуправа, било заради достигнување на горниот кумулативен лимит на јавен 

долг на Република Северна Македонија и на локалните самоуправи. Треба да се нагласи дека ова 

не е ризик специфично поврзан со обврзницата, туку како ризик постои и при задолжување по пат 

на кредит, но секако треба да се има предвид и овој ризик. 

Благовременото планирање и што пораното поднесување на барање за добивање на 

согласност од Министерството за финансии е единствен механизам за заштита од овој ризик. 

Имајќи предвид дека законската рамка во Република Северна Македонија континуирано се 

подобрува, донесувањето и имплементацијата на новите закони може да влијае на целиот процес. 

На крајот, треба да се истакне дека доколку не се почитувани сите формални услови за 

издавање на општинските обврзници, Комисијата за хартии од вредност нема да издаде одобрение 

за издавање на обврзниците. 

Ангажирањето на стручни лица – овластени учесници на пазарот на капитал значително ги 

намалува овие ризици. 

 

Оперативни  ризици 

Регулаторни  ризици 
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Инвеститори во општински обврзници можат да бидат домашни и странски финансиски 

институции, домашни и странски физички и правни лица, како и Република Северна Македонија. 

За потребите на овој Прирачник ќе бидат согледани домашните инвеститори по видови 

инвеститори, додека базата на странски инвеститори е прилично неограничена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Инвеститори во општински 
    обврзници  

Пензиски  

фондови 

Инвестициски 

фондови 

Друштва за 

осигурување 

Банки 

Странски  

инвеститори 

Граѓани 

ИНВЕСТИТОРИ 
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Домашни институционални инвеститори  
 
 
 

Со член 88 од Законот за супервизија на осигурувањето, се пропишуваат видовите 

на дозволени вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви на 

друштвата за осигурување. При тоа, меѓу другите видови дозволени вложувања се 

предвидени и обврзниците и другите должнички хартии од вредност што ги издаваат или 

за кои гарантираат единиците на локалната самоуправа на Република Северна 

Македонија. Со член 89 од Законот е пропишано вложувањата во обврзници и други 

должнички хартии од вредност што ги издаваат или за кои гарантираат единиците на 

локалната самоуправа да можат да изнесуваат најмногу до 10% од вредноста на 

средствата кои ги покриваат техничките резерви на друштвата за осигурување. 

Во Република Северна Македонија со состојба на 31.12.2020 година работат 16 

друштва за осигурување, од кои 5 друштва за осигурување работат на осигурување на 

живот, а 11 друштва вршат работи на неживотно осигурување. 

Имајќи предвид дека вкупниот износ на технички резерви на друштвата за 

осигурување што вршат работи на неживотно осигурување на 31.12.2020 година 

изнесувал 8,74 милијарди денари (околу 142 милиони евра), а вкупниот износ на 

технички резерви на друштвата за осигурување што вршат работи на животно 

осигурување на 31.12.2020 година бил 7,16 милијарди денари (околу 116 милиони евра)1, 

инвестицискиот потенцијал за партиципирање во емисија на општински обврзници е 

значаен. 

 

 

 

 

Не помалку значајни институционални инвеститори на пазарот на капитал се и 

банките. Во Република Северна Македонија со состојба на 31.12.2000 година работеа 14 

банки со дозвола за работа, но во текот на 2021 година се случи статусна промена, при 

што една банка беше присоединета кон друга, така што сега во државата се присутни 13 

банки. Имајќи го предвид потенцијалот со кој располагаат банките, секако можат да се 

јават како сериозни институционални инвеститори во општински обврзници. 

 
1 Извор: Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во 2020 година со 
Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2020 година 

◼  Друштва за осигурување 

◼  Банки 
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Со член 105 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 

осигурување, се пропишуваат видовите на инструменти во кои може да се вложуваат 

средствата од пензискиот фонд. При тоа, меѓу другите видови дозволени вложувања се 

предвидени и обврзниците што ги издаваат единиците на локалната самоуправа на 

Република Северна Македонија. Со член 107 од Законот е пропишано најмногу 10% од 

вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд да можат да се вложуваат во 

обврзници, издадени од единиците на локалната смаоуправа. 

Со член 131 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 

осигурување, се пропишуваат видовите на инструменти во кои може да се вложуваат 

средствата од пензискиот фонд. При тоа, меѓу другите видови дозволени вложувања се 

предвидени и обврзниците што ги издаваат единиците на локалната самоуправа на 

Република Северна Македонија. Со член 133 од Законот е пропишано најмногу 10% од 

вредноста на средствата на доброволниот пензиски фонд да можат да се вложуваат во 

обврзници издадени од единиците на локалната смаоуправа. 

Во Република Северна Македонија со состојба на 31.12.2020 година работат 3 

друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, кои 

управуваат со по еден задолжителен и по еден доброволен пензиски фонд, односно 

основани се 3 задолжителни пензиски фондови и 3 доброволни пензиски фондови. 

Имајќи предвид што вкупните нето-средства на задолжителните пензиски 

фондови со состојба на 31.12.2020 година изнесувале околу 87,26 милијарди денари 

(околу 1,42 милијарди евра), а вкупните нето-средства на доброволните пензиски 

фондови околу 2,29 милијарди денари (околу 37 милиони евра)2, инвестицискиот 

потенцијал за партиципирање во емисија на општински обврзници е голем. 

 

 

 

Со член 66 од Законот за инвестициски фондови, се пропишуваат дозволените 

вложувања на имотот на отворениот инвестициски фонд, а со член 67 се детерминирани 

ограничувањата на вложувањата на имотот на отворениот фонд. При тоа, меѓу другото се 

уредува дека најмногу 10% од нето вредноста на имотот на отворениот фонд можат да 

бидат вложени во преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари на 

еден ист издавач, но доколку вредноста на преносливите хартии од вредност или 

инструменти на пазарот на пари од еден ист издавач кои ја сочинуваат вредноста на 

имотот на фондот е поголема од 5% од нето вредноста на имотот на фондот, вкупната 

вредност на тие вложувања во сите такви издавачи не смее да биде поголема од 40% од 

нето вредноста на имотот на фондот, освен: а) во преносливи хартии од вредност или 

инструменти на пазарот на пари чиј издавач или гарант е Република Северна Македонија 

или единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија, државите 

членки на ЕУ и на ОЕЦД или единиците на локалната самоуправа на државите членки на 

 
2 Извор: МАПАС – Извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување за 2020 година 

◼  Инвестициски фондови 

◼  Пензиски фондови 
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ЕУ и на ОЕЦД, во кои може да се вложува без ограничување под услов: - во проспектот, 

статутот и промотивните материјали на фондот јасно да бидат наведени државите, 

единиците на локалната самоуправа или меѓународни организации во чии хартии од 

вредност и инструменти на пазарот на пари може да се вложува повеќе од 35% од нето 

вредноста на нивниот имот, - имотот на отворениот фонд да се состои барем од шест 

различни хартии од вредност или инструменти на пазарот на пари и - вредноста на ниту 

една поединечна хартија од вредност или инструмент на пазарот на пари од точката 2 

потточка а) на овој став да не е поголема од 30% од нето вредноста на имотот на 

отворениот фонд; 

Со член 91 од Законот за инвестициски фондови, се пропишуваат ограничувањата 

на вложувањата на имотот на затворениот инвестициски фонд, при што е уредено дека 

во хартии од вредност или инструменти на пазарот на пари чиј издавач е или гарант е 

Република Северна Македонија или единиците на локалната самоуправа и државите 

членки на ЕУ и државите членки на ОЕЦД, во кои може да се вложува без ограничување, 

доколку во проспектот и статутот на затворениот фонд јасно се наведени државите, 

единиците на локалната самоуправа и меѓународните организации во чии хартии од 

вредност и инструменти на пазарот на пари може да се вложува повеќе од 35% од нето 

вредноста на имотот на фондот; имотот на затворениот фонд се состои барем од шест 

различни хартии од вредност или инструменти на пазарот на пари и вредноста на ниту 

една поединечна хартија од вредност или инструмент на пазарот на пари не е поголема 

од 30% од нето вредноста на имотот на фондот. 

Во Република Северна Македонија со состојба на 31.12.2020 година работат 5 

друштва за управување со инвестициски фондови, кои управуваат со 16 отворени 

инвестициски фондови. Нето вредноста на средствата на инвестициските фондови со кои 

управувале друштвата со состојба на 31.12.2020 година изнесува околу 8,95 милијарди 

денари (околу 145,5 милиони евра)3. Со оглед на различните инвестициски политики на 

отворените фондови, дел од овој инвестициски потенцијал на отворените инвестициски 

фондови може да биде пласиран во општински обврзници. 

 

 

 

Базата на странски инвеститори во општински обврзници е неограничена. Сепак, 

со оглед на отсуството на историја за емисии на хартии од вредност од локалната власт 

во Република Северна Македонија во моментот малку е веројатно странски инвеститори 

да се јават како купувачи на општински обврзници. Меѓутоа, потенцијални странски 

инвеститори во општински обврзници можат да бидат меѓународни финансиски 

институции, кои се присутни во Република Северна Македонија и во регионот. 

 

 
3 Извор: Годишен извештај за работа на Комисијата за хартии од вредност на РСМ за 2020 година 

◼  Странски инвеститори 
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Локалната самоуправа може да гледа и на граѓаните како инвеститори во 

обврзниците. Имено, граѓаните, посебно оние што живеат или гравитираат кон општината 

која има намера да издаде обврзници се мотивирани да поддржат проекти што ќе им го 

подобрат животот. Доколку локалната самоуправа сака да ги привлече граѓаните 

финансиски да ги поддржат нејзините проекти со купување на обврзници, особено 

значајно е емисијата да биде прилагодена на нив. Тоа значи дека покрај намената на 

средствата од емисијата (проектот што ќе се финансира со емисијата на обврзниците), 

важно е и обврзниците да бидат издадени со пониска поединечна номинална вредност 

за да може секој заинтересиран граѓанин да инвестира во нив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼   Граѓаните како инвеститори 

во општински обврзници 
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➔ Проектот кој ќе се финансира 

 

 

 

 

 

Пожелно е локалната самоуправа да финансира или рефинансира конкретни инвестициски 

проекти чија цел е економски развој на општината, и тоа пред сѐ преку развој на примарната 

инфраструктура – патна мрежа, канализација, гасификација, управување со отпад, но исто така 

локалната самоуправа на овој начин може да го финансира и било кој проект за кој ќе се донесе 

одлука од страна на надлежните органи на единицата на локална самоуправа. 

Впрочем, сите проекти кои се важни за унапредување на квалитетот на живот и здрава 

животна средина во локалната самоуправа можат да бидат предмет на финансирање. 

 

 

 

7. Критериуми за обезбедување   
    на успешност на проектот 

За да биде издавањето на обврзниците јасно и транспарентно и да се постигне 

поголем степен на успешност, потребно е да бидат задоволени неколку критериуми, како 

на пример добро осмислен проект што ќе се финансира со емисијата, емисијата на 

обврзниците да е во износ кој е во рамките на капацитетот на задолжување на општината 

согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, како и 

расположливоста со соодветни кадровски, технички и финансиски ресурси потребни за 

успешно спроведување на емисијата на обврзниците. 

Важно е изборот на проектите да биде резултат на процесот 

на одредување приоритети во локалната самоуправа, односно дел 

од планот за капитални инвестиции, иако тоа не е задолжително. 

Со издавање на општински обврзници можат да се финансираат сите 

проекти, без ограничување. 
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➔ Капацитетот за задолжување 

 

 

 

 

 

Имено: 

 при долгорочно задолжување вкупната годишна отплата на долгот (главнина, камата и други 

трошоци) направен врз основа на долгорочно задолжување и долгорочна позајмица од 

Централниот буџет на Република Северна Македонија не може да надмине 30% од вкупните 

приходи на тековно-оперативниот буџет на општината во претходната фискална година и 

 вкупниот износ на недостасан долгорочен долг на општината, вклучувајќи ги и сите издадени 

гаранции не може да го надмине износот на вкупните приходи на тековно оперативниот 

буџет на општината во претходната година. 

➔ Кадровска и техничка опременост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локалната самоуправа не може да издава обврзници доколку нема 

капацитет за задолжување односно доколку не се задоволени 

критериумите утврдени со член 20 од Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа.  

 

Во процесот на подготовка на документацијата може да се 

ангажира и овластен учесник на пазарот на капитал (брокерска 

куќа или банка со дозвола за работа со хартии од вредност 

издадена од Комисијата за хартии од вредност).  

Подготовката на документацијата за издавање на општински обврзници 

подразбира ангажирање на соодветен стручен кадар. 

Покрај тоа, единицата на локална самоуправа треба да 

има и активна веб страница преку која ќе комуницира со јавноста. 

Интернет страницата треба да е ажурирана со сите релевантни 

податоци и информации, вклучувајќи ги годишните сметки, 

буџетот, стратешките планови, како и плановите за проектите кои 

се финансираат. 
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➔ Износот на задолжувањето 

Како што беше претходно споменато во делот на потребни ресурси, издавањето на 

општински обврзници е пропратено со одредени трошоци (надоместок на Комисијата за хартии од 

вредност, надоместок на Централниот депозитар за хартии од вредност, надоместок на 

Македонската берза, надоместок на овластен учесник на пазарот на капитал – брокерска куќа или 

банка која ќе ѝ помага на општината при јавна понуда на обврзници, надоместоци за објавувања во 

дневен печат, и сл.). 

Со цел задолжувањето преку емисија на општински обврзници да не биде премногу скапо, 

односно да биде исплатливо од аспект на трошоците што ќе се направат, обемот на емисијата не би 

требало да биде мал, односно препорачливо е локалната самоуправа да направи проекции за 

идните потреби од финансии и да го изврши задолжувањето преку една емисија на обврзници. 

➔ Рефинансирање на постојни обврски 

Во случаите кога емисијата на општински обврзници се прави за целите на рефинансирање 

на постојни обврски, при утврдување на условите на емисијата на обврзниците потребно е да се 

земат предвид и условите на постојните обврски (каматната стапка, рокот до достасување, валутата 

и методот на отплата на главницата). Ова особено е значајно во ситуациите кога се рефинансираат 

кредитни линии кои биле одобрени под непазарни услови. 
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Со Законот за локалната самоуправа се уредени надлежностите на општината; 

непосредното учество на граѓаните во одлучувањето; организацијата и работата на органите на 

општината; општинската администрација; актите на органите; имот - сопственост на општината; 

надзорот над работата на органите на општината; распуштањето  на Советот на општината; 

механизмите на соработка меѓу општините и Владата на Република Северна Македонија; месната 

самоуправа; заштитата на локалната самоуправа; утврдување на службени јазици во општините и 

други прашања од значење за локалната самоуправа. 

Финансирањето на единиците на локалната самоуправа се уредува со Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа, а финансирањето на градот Скопје како 

посебна единица на локалната самоуправа се уредува, покрај со овој закон, и со Законот за градот 

Скопје.  

Со оглед на тоа што емисијата на обврзници претставува задолжување на единицата на 

локалната самоуправа, со што се зголемува јавниот долг, во случајот на издавање на општински 

обврзници се применува и Законот за јавен долг. 

Имајќи предвид што општинските обврзници се хартии од вредност кои се издаваат и 

тргуваат на пазарот на хартии од вредност, за емисијата на обврзниците се применува и Законот за 

хартии од вредност. 

Во продолжение се сублимирани основните одредби од законите согласно кои се врши 

емисијата на општинските обврзници.  

 Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа 

Финансирањето на единиците на локалната самоуправа е уредено со Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа.  

При тоа, со член 3 е предвидено дека извори на финансирање на општината се сопствени 

извори на приходи, дотации на средства од Буџетот на државата и од буџетите на фондовите, како 

и задолжувањето. Задолжувањето е дефинирано со член 2 алинеја 15 како постапка на создавање 

на финансиски обврски со склучување на договор за заем и/или издавање на хартии од вредност. 

На задолжувањето на единиците на локалната самоуправа е посветена Глава IV од Законот.  

Согласно член 18, општината може да се задолжува во земјата и во странство според услови 

утврдени со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и со друг закон.  

Постапката за задолжување општините ја започнуваат со согласност на Министерството за 

финансии.  

Општината може да се задолжи или да издаде гаранција по претходно донесена одлука на 

Советот на општината. Одлуката на Советот важи само доколку договорот за задолжување или 

издавање на гаранција се склучи во фискалната година во која истата е донесена.  

8. Законска рамка 
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Општината може да се задолжува преку издавање на хартии од вредност во согласност со 

закон. 

Согласно член 18-а, општината при обезбедување на задолжувањето, не може да воспостави 

заложно право врз имот, кој служи за вршење на дејности од јавен интерес утврдени со закон. 

Согласно член 20, општината може долгорочно да се задолжува за: 

− финансирање на капитални проекти и инвестиции; 

− финансирање на превземени обврски; 

− обврски по основ на земени позајмици и 

− заштита и отстранување на последици предизвикани од природни непогоди и од 
еколошки катастрофи.  

Советот на општината го одобрува долгорочното задолжување, по претходно одржана јавна 

расправа во општината. Предмет на јавната расправа е опис на проектот и условите за негово 

финансирање.  

При долгорочното задолжување, вкупната годишна отплата на долгот (главнина, камата и 

други трошоци) направен врз основа на долгорочно задолжување и долгорочна позајмица од 

Централниот буџет на Република Северна Македонија не може да надмине 30% од вкупните 

приходи на тековно-оперативниот буџет на општината во претходната фискална година. 

Вкупниот износ на недостасан долгорочен долг на општината, вклучувајќи ги и сите издадени 

гаранции не може да го надмине износот на вкупните приходи на тековно-оперативниот буџет на 

општината во претходната година. 

Средствата обезбедени со долгорочно задолжување се користат за намената за којашто се 

одобрени. 

Закон за јавен долг 

Постапката за обезбедување на позитивно мислење за задолжување на општините со заем 

или со издавање на хартии од вредност од страна на Министерството за финансии е регулирана со 

Законот за јавен долг. 

Имено, согласно член 20-а став (1) од овој Закон, постапката за задолжување со издавање 

хартии од вредност општините ја започнуваат со согласност на Министерството за финансии. За 

добивање на согласноста, општините до Министерството за финансии поднесуваат: 

− Одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на 

задолжувањето; 

− Барање за задолжување кое содржи податоци за проектот и податоци за 

финансискиот капацитет на општината. 

Со член 20-а став (3) е утврдено дека согласноста за задолжување има важност за 

календарската година во која е издадена. 

Со ставот (4) од истиот член е уредено дека за задолжување на општините преку издавање 

на хартии од вредност на домашен финансиски пазар, Владата донесува одлука со која се одобрува 

максималниот износ на ново задолжување на општината преку издавање на хартии од вредност, по 

донесувањето на актот за одобрување на емисијата на хартии од вредност од страна на Комисијата 

за хартии од вредност.  
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Закон за хартии од вредност 

Постапката за издавање на хартии од вредност е регулирана со Законот за хартии од 

вредност и подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон.  

Начинот на донесување на Одлуката за издавање хартии од вредност односно за издавање 

на обврзници за единиците на локалната самоуправа како издавачи на хартии до вредност е 

регулиран со Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, а нејзината форма и 

содржина детално е уредена со член 7 од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата 

и содржината на актот за издавање на хартии од вредност. 

Согласно член 9 од Законот за хартии од вредност, издавањето хартии од вредност на 

примарниот пазар се врши по претходно добиено одобрение од Комисијата за хартии од вредност, 

а може да се врши по пат на јавна понуда и по пат на приватна понуда. 

Условите за издавање на општинските обврзници се дефинираат со Одлуката за издавање 

на обврзниците што ја донесува Советот на општината, а која треба да ги содржи елементите 

утврдени со Правилникот за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност. 

 

Содржина на Одлуката за издавање на  

хартии од вредност - општинска обврзница 

 
 

 

 

 

Воведниот дел на одлуката за издавање на хартии од вредност се искажува низ именување 

на одлуката и назначување на правниот основ за донесување на одлуката, надлежниот орган кој ја 

донесува и местото и времето на донесување. При именувањето, во насловот на одлуката треба да 

се наведе редоследот на емисијата на хартии од вредност која е предмет на одлуката (прва, втора, 

трета, итн).  

Главниот дел на одлуката за издавање на хартии од вредност има за цел да ги регулира 

правата и обврските на издавачот и купувачот на хартиите од вредност од емисијата на хартии од 

вредност која е предмет на одлуката.  Имено, во овој дел од одлуката посебно се уредува следното: 

− фирмата и седиштето на издавачот; 

− предмет на регулирање; 

− начин на издавање на хартии од вредност (јавна понуда или приватна понуда); 

− видот на должничките хартии од вредност што се издаваат и правата што произлегуваат 
од нив;  

Согласно Правилникот, Одлуката за издавање на хартии од вредност ја донесува 

надлежниот орган на издавачот (што кај емисиите на општински обврзници е Советот на 

единицата на локалната самоуправа) и истата се состои од два дела: воведен дел и 

главен дел.  
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− количина и апоенска структура на хартиите од вредност; 

− номинална вредност на хартиите од вредност што се издаваат; 

− подажна цена на хартиите од вредност; 

− вкупна вредност на емисијата; 

− целта поради која се издаваат хартиите од вредност и намена на средствата од емисијата; 

− податоци за гарантот, доколку емисијата има гарант; 

− серија на хартиите од вредност; 

− висина на каматна стапка, начин на пресметување и исплата на истата; 

− роковите на исплата на номиналната вредност на обврзницата и каматата; 

− висина на основната главнина на издавачот и процентот на учество на емисијата  на 
должнички хартии од вредност во основната главнина и во главнината;  

− извори на средства од каде што ќе бидат отплаќани должничките хартии од вредност; 

− правната положба односно субординираноста на хартијата од вредност (на пример видот 
на обврската, положбата во смисла на редоследот во исплатата во однос на други 
сегашни и идни обврски на издавачот, итн.); 

− ограничувања кои ги носат хартиите од вредност, а кои служат за заштита на идните 
купувачи на хартии од вредност; 

− начин, време и место на запишување на хартиите од вредност; 

− начин и краен рок на уплата на запишаните хартии од вредност; 

− начин на кој се објавува издавањето на хартиите од вредност (проспект за јавна понуда 
или соопштение за приватна понуда); 

− постапка за распределба на хартиите од вредност, во случај да бидат запишани и/или 
уплатени повеќе хартии од вредност од понудените, во случај на издавање на хартии од 
вредност по пат на јавна понуда; 

− постапка за распределба на хартиите од вредност помеѓу одделните купувачи во случај 
на приватна понуда; 

− идентитет на познатите купувачи при приватна понуда на хартии од вредност (за 
домашни физички лица: име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот; за странски 
физички лица: име, државјанство и број на пасош; за сите правни лица: име, адреса и 
регистрирано седиште), како и обликот и висината на нивните вложувања; 

− преносливост на хартијата од вредност; 

− процентот на успешност во случај на јавна понуда, односно процентот на запишување и 
уплата на хартии од вредност за да јавната понуда се смета за успешна;   

− начинот и рокот за враќање на вложените средства на инвеститорите кога јавната понуда 
е неуспешна и 

− други информации во врска со емисијата на хартии од вредност. 

 
 

 

 

 

 

 

Со донесување на одлуката за издавање хартии од вредност, Советот на 

единицата на локалната смаоуправа утврдува и рок во кој истата треба да се 

спроведе. 

Одлуката за издавање хартии од вредност ја потпишува 

овластеното лице кое го застапува органот кој ја донел истата и 

задолжително содржи печат на издавачот на хартии од вредност.   
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Општината пред да го поднесе барањето до Комисијата за одобрување на привата понуда 

на хартии од вредност, го утврдува идентитетот на купувачите од новата емисија на хартии од 

вредност во одлуката (актот) за издавање на хартии од вредност и се обврзува на истите да им ги 

понуди хартиите од вредност за запишување и уплата по добивање на одобрението од Комисијата 

за хартии од вредност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно важечкиот Тарифник на Комисијата, за разгледување и за одлучување по барање 

за одобрение за издавање на обврзници од единица на локална самоуправа се наплатува 

надоместок во износ од 30.000 денари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постапка за издавање на обврзници  

по пат на приватна понуда 

Приватна понуда е понуда на хартии од вредност наменета за ограничен број 

на инвеститори, со кои издавачот однапред се договорил да ги откупат хартиите од 

вредност кои се предмет на понудата (не повеќе од 20 инвеститори или само на 

институционални инвеститори). 

 

Приватната понуда 

се реализира согласно  

член 27 од Законот за 

хартии од вредност 

Имено, општината треба до 

Комисијата за хартии од вредност да поднесе 

барање за одобрение за издавање хартии од 

вредност по пат на приватна понуда, одлука 

за издавање на обврниците, предлог 

соопштение за издавање хартии од вредност 

по пат на приватна понуда, како и доказ за 

уплатен надоместок на Комисијата за 

разгледување и за одлучување по барањето. 

Комисијата во рок од 

15 дена од поднесување  

на барањето одлучува  

за одобрување или 

одбивање на истото,  

за што донесува  

Решение 

Издавачот е должен веднаш по 

конечноста односно правосилноста на 

Решението за одобрување на приватната 

понуда на хартии од вредност да го објави 

соопштението за издавање хартии од 

вредност по пат на приватна понуда во 

најмалку еден дневен весник што излегува на 

целата територија на Република Северна 

Македонија. 

Хартиите од вредност се уплатуваат 

во рок од 15 дена од конечноста на 

Решението на Комисијата. 
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По завршување на понудата, хартиите од вредност се регистрираат во Централниот 

депозитар за хартии од вредност. Хартиите од вредност се сметаат за издадени од моментот на упис 

во Централниот депозитар за хартии од вредност. 

По реализација на приватната понуда, издавачот е должен да ја извести 

Комисијата и јавноста за бројот на запишани и уплатени хартии  од вредност, 

односно за процентот на реализација на емисијата. 

 

         Релевантни правилници при реализација на приватна понуда на обврзници се: 

 
− Правилникот за формата и содржината на актот за издавање на хартии од 

вредност по видови на хартии од вредност; 

 

− Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна 
понуда на хартии од вредност, на соопштението за издавање на хартии од 
вредност по пат на приватна понуда, на известувањето за запишани и платени 
хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на 
приватна понуда на хартии од вредност; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постапка за издавање на обврзници  

по пат на јавна понуда 

Јавната понуда е јавен повик за запишување и купување на хартии од вредност, 

објавен во средствата за јавно информирање. 

Јавната понуда се 

реализира согласно 

одредбите на ЗХВ од  

Глава II – Издавање,  

понуда и продажба на 

хартии од вредност и 

поконкретно оддел 2  

- Јавна понуда (од член 12 

до член 25 од ЗХВ) 

Имено, општината треба до 

Комисијата за хартии од вредност да 

поднесе барање за одобрение за издавање 

хартии од вредност по пат на јавна понуда, 

во прилог на кое се доставува 

документација пропишана со член 14 од 

Законот, како и со посебниот Правилник за 

документите што ги доставува издавачот на 

хартии од вредност при поднесување на 

барањето за одобрение за јавна понуда на 

хартии од вредност. 
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Проспектот се става на располагање на сите заинтересирани лица во просториите на 

издавачот и на сите места каде што се врши запишување и уплата на хартиите од вредност, а 

конечната содржина на Проспектот што е предмет на објавување не смее да се разликува од 

Проспектот што Комисијата го одобрила при донесувањето на решението за одобрение за издавање 

на хартии од вредност. 

 

 
Запишувањето на јавно понудените хартии од вредност се врши преку 

овластена берза за хартии од вредност која за тоа има договор со издавачот. 

Овластените учесници на пазарот се должни да обезбедат запишувањето 
на хартиите од вредност да се врши во согласност со Законот за хартии од 
вредност, со актот (одлуката) за издавање на хартиите од вредност и со 
Проспектот. 

 

За време на запишувањето, сите уплати од купувачите за понудените 
хартии од вредност се чуваат на посебна сметка во банка, која не може да биде 
користена од страна на издавачот, сѐ додека јавната понуда не биде успешно 
завршена. 

 
Рокот за реализација на јавната понуда не може да биде подолг од 12 

месеци од денот на започнувањето на запишувањето и уплатата на хартиите до 
вредност. 

Комисијата во рок од 

60 дена од поднесување  

на барањето одлучува за 

одобрување или одбивање 

на истото, за што донесува 

Решение 

Издавачот е должен да ја започне 

постапката за запишување и уплата на 

понудените хартии од вредност во рок од 30 

дена од денот на приемот на одобрението 

од Комисијата.  

Издавачот е должен поканата за запишување и уплата на хартии од 

вредност да ја објави на македонски јазик и неговото кирилско писмо во 

еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република 

Северна Македонија 14 дена пред почетокот на запишувањето на хартиите 

од вредност. Поканата може истовремено да се објави и во дневен весник 

што излегува на територијата на Република Северна Македонија на еден од 

јазиците на заедниците во Република Северна Македонија. 

Издавачот е должен Проспектот и поканата за запишување и уплата 

на хартии од вредност да ги објави на веб страницата на берза 14 дена пред 

почетокот на запишувањето на хартиите од вредност. 



 

 
С т р а н а  |  36  

Прирачник за издавање на  општински обврзници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завршување на јавната понуда, сите хартии од вредност кои не се уплатени не може да 

бидат предмет на продажба. 

По успешното завршување на јавната понуда на хартии од вредност, издавачот ги регистрира 

хартиите од вредност кај овластен депозитар. 

За време на јавната понуда не може да се врши секундарно тргување со хартиите од 

вредност што се предмет на понудата, сѐ додека хартиите од вредност не бидат регистрирани во 

овластениот депозитар на хартии од вредност. 

 

Издавачот е должен најдоцна во рок од 15 дена од денот на 

завршувањето на понудата да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и 

уплатените хартии од вредност, односно за процентот на реализација на 

емисијата. 

 

 

 

 

 

Успешност  

на јавната 

понуда 
Јавната понуда се смета за 

успешно завршена ако во рокот 

од 12 месеци (или доколку со 

одлуката и со Проспектот е 

предвиден пократок рок - во 

рамките на тој рок), најмалку 60% 

од хартиите од вредност 

понудени во Проспектот се 

запишани и уплатени, освен ако 

издавачот не предвидел повисок 

процент на запишување и уплата 

на хартии од вредност за 

емисијата да се смета за успешна. 

 

Успешно завршена 

јавна понуда 
Неуспешно завршена 

јавна понуда 

Ако јавната понуда не се 

реализира со предвидениот 

прoцент на успешност, истата се 

смета за неуспешна и сите 

запишувања на хартиите од 

вредност се поништуваат и сите 

примени уплати за хартиите од 

вредност се вршат на 

инвеститорите, заедно со 

депозитна камата. 
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         Релевантни правилници при реализација на јавна понуда на обврзници се: 

 
− Правилникот за формата и содржината на актот за издавање на хартии од 

вредност по видови на хартии од вредност; 

 
- Правилникот за формата и содржината на документите што ги доставува 

издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за 
јавна понуда на хартии од вредност; 

 
- Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од 

вредност по пат на јавна понуда; 

 
- Правилник за формата и содржината на проспектот и поканата за запишување и 

уплата на хартии од вредност; 

 - Правилник за начинот и постапката за запишување на хартии од вредност; 

 
- Правилник за формата и содржината на податоците за издадените хартии од 

вредност; 

 
- Правилник за содржината на известувањето за затворање на јавната понуда на 

хартии од вредност и на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии 
од вредност. 
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Документи кои се доставуваат до Комисијата за хартии од вредност при 
поднесување на барање за одобрение за издавање на хартии од вредност  
по пат на јавна понуда од страна на единица на локална самоуправа 

 

1. Акт за издавање на хартиите од вредност (Одлуката за емисија на обврзници донесена од 
страна на Советот на општината); 

2. Проспект за запишување и уплата на хартиите од вредност; 

3. Покана за запишување и уплата на хартиите од вредност; 

4. Статут на единицата на локална самоуправа; 

5. Регистрација на единицата на локална самоуправа; 

- Решение за упис во судскиот/трговскиот регистар/ друг надлежен регистар и 

- Извод од регистрацијата на издавачот од регистарот кој ја одразува последната 
фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не постар од седум 
дена од денот на поднесување на барањето; 

6. Буџет на единицата на локална самоуправа за годината во која се издаваат хартиите од 
вредност; 

7. Годишен извештај на единицата на локална самоуправа усвоен од Советот на единицата за 
последните две години; 

8. Последниот квартален извештај на единицата на локална самоуправа доставен до 
Министерството за финансии и усвоен од Советот на единицата, а доколку не е усвоен, 
причините за неусвојувањето; 

9. Извештај на овластениот државен ревизор за извршена државна ревизија на единицата на 
локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена државна ревизија; 

10. Извештај од овластен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на 
единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена 
независна ревизија; 

11. Извештај за оценка на кредитната способност на единицата на локална самоуправа или 
нејзините должнички хартии од вредност од страна на Агенција или друга институција 
надлежна за рејтинг, доколку е изготвена таква оценка; 

12. Изјава од раководно лице назначено од единицата на локална самоуправа како одговорно 
лице за содржината на Проспектот и дека 

- емисијата е во согласност со Законот за хартии од вредност и со актот за издавање; 

- податоците наведени во барањето за одобрение се вистинити и точни; 

- податоците содржани во Проспектот се вистинити и точни и дека во Проспектот не е 
пропуштена ниедна ценовно чувствителна информација, освен ценовно 
чувствителните информации чие необјавување е одобрено од Комисијата; 

13. Податоци за издадените хартии од вредност согласно Правилникот за формата и 
содржината на податоците за издадените хартии од вредност, доколку издавачот 
претходно има издадено хартии од вредност; 
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14. Согласност, одобрение односно дозвола од друг надлежен орган  за издавање на хартии 
од вредност ако со закон е предвидено дека за издавање на хартии од вредност на 
единицата за локална самоуправа и е потребно таква согласност, одобрение односно 
дозвола; 

15. Одлука на Советот на единицата на локална самоуправа за извршување на буџетот за 
годината во која се издаваат хартиите од вредност; 

16. Одлука на Советот на единицата на локална самоуправа за усвојување на годишната сметка 
и годишниот извештај за последните две години; 

17. Потврда од носителот на платниот промет за состојбата на сметката на единицата на 
локална самоуправа за последните 60 дена до денот на поднесување на барањето; 

18. Договор помеѓу единицата на локална самоуправа и овластеното правно лице за вршење 
услуги со хартии од вредност, чиј предмет на регулирање е вршењето, за сметка на 
издавачот, трансакции и активности потребни за успешна јавна понуда на хартии од 
вредност, доколку издавачот склучил таков договор; 

19. Договор за соработка со овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – членка на 
овластената берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да го застапува во 
постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку овластената берза 
и во негово име да го изврши пласманот на хартиите од вредност од јавната понуда  што 
се запишуваат преку овластена берза; 

20. Договор со овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените 
хартии од вредност; 

21. Договор со овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот, 
а преку кој ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии од вредност; 

22. Примерок од писмената изјава за запишување и уплата на хартиите од вредност преку 
берза; 

23. Доказ дека е отворена сметка во банка со посебна намена примање на паричните средства 
во текот на постапката на запишување на јавно понудените хартии од вредност; 

24. Доколку во проспектот се вклучени проценки и извештаи подготвени од страна на експерт, 
до Комисијата се доставуваат соодветните проценки односно извештаи  и 

25. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување по барањето 
за одобрение за издавање на хартиии од вредност.  

25а. Доколку барањето се однесува на одобрување на инцијална (првата) јавна понуда на 
обврзници, издавачот нема обврска до Комисијата да достави доказ за уплата на 
пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување по барањето за одобрение за 
издавање на хартии од вредност.4 

Доколку исполнувањето на обврските од хартиите од вредност е гарантирано од едно или 

од повеќе лица, односно во случај кога јавната понуда на хартии од вредност има гарант до 

Комисијата се доставува и следната документација за гарантот: 

1. Договор помеѓу издавачот и гарантот чиј предмет на регулирање е намирувањето на 
обврските од хартиите од вредност од страна на гарантот и начинот на кој ќе бидат 
сервисирани гарантираните плаќања;  

 
4 Согласно член 3 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги 

доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на 
хартии од вредност (Службен весник на РСМ бр.96/2021), оваа одредба важи до 31.12.2021 година. 
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2. Решение за упис на гарантот во судскиот/трговскиот регистар или друг надлежен регистар; 

3. Извод од регистрацијата на гарантот од регистарот кој ја одразува последната фактичка 
состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не постар од 7 дена од поднесување 
на барањето; 

4. Ревидираните финансиски извештаи за претходните три години изготвени согласно 
Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско 
известување; 

- биланс на состојба 

- биланс на успех 

- извештај за промени на главнината 

- извештај за паричните текови 

- сметководствени политики и објаснувачки белешки. 

Доколку издавачот изготвува сопствени и консолидирани годишни финансиски извештаи, 

до Комисијата ги доставува ревидираните консолидирани годишни финансиски извештаи, 

а сопствените ревидирани финансиски извештаи ги доставува до Комисијата доколку 

истите ги објавил во Проспектот.  

5. Извештај од овластен ревизор за последните три години со независно ревизорско мислење 
за последните три години изготвено согласно Меѓународните стандарди за ревизија.  
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Содржина на Проспектот  
на единица на локална самоуправа  
што издава хартии од вредност 

 
 

ПРОСПЕКТ 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ (ЕДИНИЦАТА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА)  

1.1. Основни податоци за издавачот   

1.1.1. Назив на издавачот:  

1.1.2. Адреса:  

1.1.3. Телефон:  

1.1.4. Интернет страница:  

1.1.5. Географска положба:  

1.1.6. Број на население:  

1.1.7. Главни стопански гранки во единицата на локална самоуправа:  

1.1.8. Вид и број на деловни субјекти регистрирани и активни на територијата на 
општината; 

1.1.9. Бруто домашен производ по глава на жител за последните две години; 

1.1.10. Информација за локалните даноци и такси;  

1.1.11. Последниот урбанистички план на општината;  

1.1.12. Податоци за Советот на единицата на локална самоуправа (број на членови, мандат 
и структура по одделни политички партии);   

1.1.13. Градоначалник на единицата на локална самоуправа (име и презиме на 
градоначалникот, датум на раѓање, образование и други стручни квалификации и 
кратка информација за неговото претходно работно искуство);  

1.1.14. Број на вработени и квалификациона структура на вработените;   

1.1.15. Име и презиме, датум на раѓање, функција и образование на лицата на раководни 
позиции во секторите на општинската администрација;  

1.2. Буџет на единицата на локална самоуправа за годината во која се издаваат хартиите  
од вредност 

 1.2.1. Консолидиран биланс на приходи и расходи; 

 1.2.2. Функционална класификација на расходите;  

 1.2.3. Биланс на тековно-оперативни приходи и расходи;  

 1.2.4. Биланс на капитални приходи и расходи;  

1.3. Годишен извештај на единицата на локална самоуправа усвоен од Советот на единицата 
за последните две години  

 1.3.1. Годишна сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа за две претходни 
години; 

 1.3.2. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средствата и нивната 
вредност;  

 1.3.3. Извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските, капиталните и 
блок дотации и дотациите за делегирани надлежности;  
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 1.3.4. Извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста 
на годишната сметка;   

1.4.   Последниот квартален извештај на единицата на локална самоуправа доставен до 
Министерството за финансии и усвоен од Советот на единицата, а доколку не е усвоен, 
причините за неусвојувањето  

1.5.    Опис на сите ревизорски постапки или постапки на независна контрола на сметките на 
издавачот за последните две години  

1.6. Податоци за постојниот долг и за планираното задолжување, како и амортизационен план 
за отплата на долгот   

1.7. Информации за претходно издадените хартии од вредност од општината кои се во оптек и 
информации за пазарот на кој истите се тргуваат  

1.8. Финансиска (не)стабилност на единицата на локална самоуправа  

 1.8.1. Констатирани значителни неправилности во финансиското работење на општината, 
од страна на главниот државен ревизор:  

 1.8.2. Утврдени, а неплатени дологови кои се пристигнати за наплата 90 и повеќе дена:  

 1.8.3. Просечна минусна состојба на сметката во последните 60 дена до денот на 
поднесување на барањето:  

 1.8.4. Бројот на денови во блокада на сметката во претходната година:   

 1.8.5. Бројот на денови во блокада на сметката во тековната година до денот на 
поднесувањето на барањето:  

 1.8.6. Надминување на максималните ограничувања за задолжување утврдени со Законот 
за финансирање на единиците на локалната самоуправа:  

1.9. Значајни инвестиции во тек  

1.10.  Кредитен рејтинг на единицата на локална самоуправа, доколку е изготвен. Доколку е 
изготвена, оценка на кредитната способност на издавачот или неговите должнички хартии од 
вредност доделена од страна на Агенција или од друга институција надлежна за рејтинг, самостојно 
или во соработка со издавачот, а по барање на издавачот. Кратко образложение на значењето на 
оценката доколку институцијата што ја оценувала кредитната способност претходно го објавила тоа 
образложение. 

2. ПОДАТОЦИ ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ШТО СЕ ИЗДАВААТ  

2.1. Бројот на хартии од вредност што се издаваат по одделни родови и класи:   

2.2. Номинална вредност на хартиите од вредност што се издаваат:  

2.3. Продажна цена на хартиите од вредност што се издаваат, како и начинот на утврдување 
на цената согласно правилата на овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно 
понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор:  

2.4. Обем на емисијата (вкупна продажна вредност на хартиите од вредност што се 
издаваат):  

2.5. Намена на средствата што ќе се приберат од продажбата на хартиите од вредност (да се 
наведе за кои цели ќе бидат искористени средствата):  

2.6. Права што ги даваат хартиите од вредност што се издаваат:  
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2.7. Начин на пресметка на каматата од хартиите од вредност:  

2.8. Начин на исплата на каматата од хартиите од вредност:  

2.9. Извори на средства од каде што ќе бидат отплаќани должничките хартии од вредност:  

2.10. Правната положба, односно субординираноста на хартијата од вредност (на пример 
видот на обврската, положбата во смисла на редоследот во исплатата во однос на други сегашни и 
идни обврски на издавачот, итн.);  

2.11. Ограничувања кои ги носат хартиите од вредност, а кои служат за заштита на идните 
купувачи на хартии од вредност;  

2.12. Време и начин (постапка) на купување на хартиите од вредност утврдени согласно 
правилата на овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и правилата на овластен депозитар каде се 
регистрирани хартиите од вредност на издавачот;   

2.13. Рокот за купување на хартиите од вредност:  

2.14. Постапка за распределба на хартиите од вредност, во случај да бидат запишани и/или 
уплатени повеќе хартии од вредност од понудените, во случај на издавање на хартии од вредност 
по пат на јавна понуда;  

2.15. Процентот на успешност во случај на јавна понуда односно процентот на запишување 
и уплата на хартии од вредност за да јавната понуда се смета за успешна: 

2.16. Начинот и рокот за враќање на вложените средства на инвеститорите кога јавната 
понуда е неуспешна;  

2.17. Преносливост на хартијата од вредност;  

2.18. Депозитар во кој ќе се регистрираат хартиите од вредност:  

2.19. Место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците 
за издавањето на долгорочни хартии од вредност:  

2.20 . Други информации во врска со емисијата на хартии од вредност (предвремен откуп, 
доцнење на исплатата на каматата, доцнење на исплатата на главницата и сл.); 

2.21. Податоци (назив, седиште, адреса и телефонски број) за овластена берза, преку која ќе 
се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил 
договор и за овластените правни лица – членки на овластената берза и овластениот депозитар и 
времето во кое заинтересираните лица ќе може да запишат и купат хартии од вредност.  

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ ШТО ЌЕ СЕ ФИНАНСИРА СО СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЕ ПРИБЕРАТ СО 
ЕМИСИЈАТА 

3.1. Опис на проектот и намената на истиот;   

3.2. Финансиска конструкција за реализација на проектот (доколку покрај средствата 
предвидени да се приберат со понудата, за реализација на проектот ќе се користат и други извори, 
потребно е да се наведе износот и изворите на другите средства); 

3.2. Вкупна вредност и термински план на вложувања во проектот;  

3.3. Податоци за состојбата на проектот во моментот на поднесување на барањето; 

3.4. Хронологија на претходните настани во врска со проектот; 
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4. ПЛАН ЗА РАЗВОЈ СО ПЛАН ЗА ПРИХОДИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО ИЗДАВАЊЕТО 

НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ 
 
5. ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА 
 
6. ПОДАТОЦИ ЗА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ИЗДАВАЧОТ ВО СЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 

7. ФАКТОРИ НА РИЗИК 

Во овој дел се обелоденуваат факторите на ризик кои може да имаат влијание на 
способноста на издавачот да ги исполни обврските кои произлегуваат од хартиите од вредност. 
Наведените фактори на ризик од вложувањето мораат да бидат видливи, концизни и логично 
организирани. Секој фактор на ризик треба да има посебен наслов и соодветно објаснување. 
Ризикот мора да е наведен во насловот на одделниот ризик. Секој фактор на ризик опфаќа само 
еден ризик. 

8. ДОКУМЕНТИ НА РАСПОЛАГАЊЕ 

Проспектот треба да содржи Изјава дека за време на неговата важност следните документи 
односно копии од истите ќе бидат на увид: 

а) Статутот на издавачот; 

  б) Сите извештаи и други документи, чии делови се опфатени во проспектот или проспектот 
повикува на нив, вклучувајќи го и буџетот на единицата на локална самоуправа за годината за која 
се издаваат хартиите од вредност, како и годишниот извештај на единицата на локална самоуправа 
усвоен од советот на единицата; 

в) Извештајот на овластениот државен ревизор за извршената државна ревизија на 
единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена државна ревизија 
/или извештајот од овластен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на единицата 
на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена независна ревизија и/или 
извештајот за оценка на кредитната способност на издавачот или неговите должнички хартии од 
вредност доделена од страна на Агенција или друга институција надлежна за рејтинг, доколку е 
изготвен кредитен рејтинг на единицата за локална самоуправа. 

Податок за местото каде може да се изврши увид во документите.  

9. ИЗЈАВА ОД ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ: 

 „Според нашите уверувања и сознанија и согласно со податоците со кои располагаме, под 
морална, материјална и кривична одговорност изјавуваме дека во Проспектот се содржани сите 
податоци кои му се потребни на инвеститорот да донесе правилна одлука за инвестирање во 
хартиите од вредност кои се предмет на оваа понуда, дека објавените податоци се вистинити и се 
во согласност со фактичката состојба на општината и дека не се испуштени било какви податоци кои 
би можеле да имаат влијание на одлуката за инвестирање или неинвестирање во хартиите од 
вредност кои се предмет на понудата.” 

10. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ФУНКЦИЈА, ПОТПИС НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ (ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА) И 
ПЕЧАТ НА ИЗДАВАЧОТ 
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Министерство за финансии на РСМ 

ул. Даме Груев бр.12 
1000 Скопје 
Тел: +389 2 3255 300 
Факс: +389 2 3255 721 
finance@finance.gov.mk 
www.finance.gov.mk 
 

Комисија за хартии од вредност на РСМ 

ул. Македонија бр.25 
(Палата “Лазар Поп Трајков”, кат 4) 
1000 Скопје 
Тел: +389 2 3244-670 
Факс: + 389 2 3244-671 
khv@sec.gov.mk  
www.sec.gov.mk 

Централен депозитар  
за хартии од вредност АД Скопје 

ул. Кузман Јосифовски Питу бр.1 
1000 Скопје 
Тел: +389 2 3299-800 
Факс: + 389 2 3227-760 
cdhv@cdhv.mk  
www.cdhv.mk 
 

Македонска берза  
на хартии од вредност АД Скопје 

ул. Орце Николов бр.75 
1000 Скопје 
Тел: +389 2 3122-055 
Факс: + 389 2 3122-069 
mse@mse.org.mk  
www.mse.mk 

 

Овластени правни лица на пазарот на хартии од вредност  

(брокерски куќи и банки со дозвола за работа со хартии од вредност) 

1. Еурохаус АД Скопје 
Бул.Св.Климент Охридски бр.52-а 
1/5, Скопје 

+389(2) 3217-095 

2. 
Илирика Инвестментс  
АД Скопје 

бул.Св.Климент Охридски бр.45 1/8, 
Скопје 

+389(2) 3296-853 

3. Инвестброкер АД Скопје ул.Истарска бр.33-1/4, Скопје +389(2) 3110-280 

4. Иново Брокер АД Скопје 
ул.Теодосиј Гологанов бр.60/1  
(кат 2), Скопје 

+389(2) 3120-941 

9. Корисни линкови 

mailto:finance@finance.gov.mk
http://www.finance.gov.mk/
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5. 

Комерцијална банка  
АД Скопје – Дирекција  
за вршење на услуги со 
хартии од вредност 

ул.Орце Николов бр.3, Скопје +389(2) 3111-037 

6. 
НЛБ Банка АД Скопје – 
Служба за услуги со 
хартии од вредност 

ул. Мајка Тереза бр.1, Скопје +389(2) 3296-219 

7. 

Стопанска банка  
АД Скопје  – Дирекција  
за работа со хартии од 
вредност и брокерско-
посреднички услуги 

ул. 11 Октомври бр.7, Скопје +389(2) 3295-551 

8. 
ТТК Банка АД Скопје – 
Оддел за работа со 
хартии од вредност 

ул. Народен фронт бр.19а, Скопје +389(2) 3247-099 

9. 
Фершпед брокер  
АД Скопје 

ул. Македонија бр.11а, Скопје +389(2) 3219-310 

10. 
Шпаркасе банка  
АД Скопје 

ул. Македонија бр.34, Скопје +389(2) 3200-515 

Овластените правни лица од точка 3, 5, 6, 7, 8 и 10 имаат дозвола за вршење на сите услуги со 

хартии од вредност од член 94 од Законот за хартии од вредност, вклучувајќи ги услугите за 

вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност 

потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на 

непродадените хартии од вредност и за вршење на трансакции и активности за сметка на 

издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, 

со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност. 

 


