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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Врз основа на член 10, став (4) од Законот за субвенционирање на станбен кредит 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 158/11”), министерот за финансии донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 

СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ, ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ 
ПОДНЕСУВААТ ЗАЕДНО СО БАРАЊЕТО И ОБРАЗЕЦ ЗА ПОТВРДА НА 

ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за 

субвенциониран станбен кредит, потребните документи кои се поднесуваат заедно со 
барањето, како и образецот за потврда на исполнетост на условите за субвенционирање на 
станбен кредит. 

 
Член 2 

Формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит се дадени во 
Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Кон барањето за субвенциониран станбен кредит се поднесуваат следните документи:  
- потврда за остварената месечна плата и дополнителни приходи во последните шест 

месеци на барателот и неговиот брачен другар, издадена од работодавачот; 
- потврда за остварен месечен приход по други основи на барателот и неговиот брачен 

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

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

- изјава заверена на нотар дека барателот нема да го издава станот, односно куќата под 
закуп, дека нема дополнително да ја оптовари недвижноста со хипотека и дека нема да го 
отуѓи станот купен, односно куќата изградена со средства од субвенционираниот станбен 
кредит во период од првите пет години од започнување со исплатата на кредитот и 

- пред - договор, односно договор, за продажба за станот, односно куќата, заверен на 
нотар, во случај барателот на субвенционираниот станбен кредит или неговиот брачен 
другар да имаат во сопственост стан односно куќа, кој/а го/ја продаваат заради купување 
поголем стан/изградба на куќа заради решавање на сопственото домување, а со кој е 
договорено најдоцна во рок од една година од денот на склучување на договорот за 
субвенциониран станбен кредит да се изврши купопродажбата.  

 
Член 4 

Образецот за потврда на исполнетост на условите е даден во Прилог 2, кој е составен дел 
од овој правилник.  
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на 

Република Македонија”. 
 

         Бр. 13 - 11/1 
3 јануари 2012 година                     Министер за финансии, 
          Скопје                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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