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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОН
1334.  
Врз основа на член 50 од Законот за зашт

сување (�Службен весник на Република Ма
бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република М
на седницата одржана на 9.11.2005 година, до 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА
ЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА  ЗА

И СПАСУВАЊЕ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со оваа уредба се уредува организацијата

дувањето на мерките за радиолошка, хемиск
шка заштита и спасување.                    
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ИЈА Обврска за планирање и подготвување на активно-

стите за спроведување на мерките за радиолошка, хе-
миска и биолошка заштита и спасување имаат органите 
на државната управа, органите на единиците на локал-
ната самоуправа, јавните претпријатија, установи и 
служби и трговските друштва  (во натамошниот текст: 
задолжени субјекти). 
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 РАДИО-
ШТИТА 

Член 2 
Радиолошка, хемиска и биолошка заштита опфаќа 

заштита  на населението, животните, растенијата и ма-
теријалните добра преку откривање, следење и контро-
ла на опасностите предизвикани од  несреќи со опасни 
материи, како и опасностите од   радиолошко, хемиско 
и биолошко оружје  и преземање  мерки и активности 
за заштита и отстранување на последиците од нив. 

 и спрове-
а и биоло-
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Член 3 
Радиолошка, хемиска и биолошка  контрола треба 

да биде организирана и технички опремена, така што 
да овозможи:                           

 - благовремено откривање, следење и  утврдување 
на радиолошката, хемиската и биолошката опасност; 

- прогнозирање и процена на радиолошката, хеми-
ската и  биолошката состојба; 

- благовремено информирање и известување за ра-
диолошката, хемиската и биолошката состојба. 
Радиолошка, хемиска и биолошка контрола се реа-

лизира со преземање на следните мерки  и активности: 
следење на заканите и откривање на потенцијални РХБ 
опасности, РХБ набљудување, РХБ извидување, дози-
метриска контрола,   лабораториски работи и контрол-
но заштитна служба. 

 
Член 4 

Радиолошка, хемиска и биолошка заштита ги опфа-
ќа мерките, постапките и  активностите за лична и ко-
лективна заштита, со чие спроведување и употреба  
треба да се обезбеди заштита на населението, животни-
те, растенијата и  материјалните добра во услови на ра-
диолошка, хемиска и биолошка контаминација. 

 
Член 5 

 Радиолошка, хемиска и биолошка  деконтаминаци-
ја опфаќа преземање на мерки, активности и постапки 
со употреба на сили за заштита и спасување и матери-
јално-технички средства, заради отстранување на при-
суството на радиолошките, хемиските и биолошките 
контаминенти и последиците предизвикани од истите 
кај населението, животните, растенијата и материјал-
ните добра.  

Член 6 
За откривање, следење и контрола на опасностите 

од последиците од несреќи со опасни материи, како и 
последиците од радиолошко, хемиско и биолошко 
оружје се  ангажираат тимови за брз одговор. 
Тимовите за брз одговор се формираат за радиоло-

шка, хемиска и биолошка детекција,  дозиметрија и  де-
контаминација. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА  

РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И  БИОЛОШКА ЗАШТИТА 
 

Член 7 
Организирањето и спроведувањето на радиолошка, 

хемиска и биолошка заштита  опфаќа: 
 - планирање и подготвување на активности за 

спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка за-
штита; и  

- активности за оперативно спроведување на радио-
лошка, хемиска и биолошка заштита. 

 
Планирање и подготвување на активности за спро-
ведување на радиолошка, хемиска и биолошка  

заштита 
 

Член 8 
Планирањето на радиолошка, хемиска и биолошка 

заштита опфаќа процена на можните загрозувања на 
населението, животните, растенијата и материјалните 
добра од радиолошка, хемиска и биолошка заштита,  
контаминација предизвикана од различни причини и во 
различни услови, утврдување на  потребна  организа-
ција  за  спроведување  на радиолошка, хемиска и био-
лошка заштита и пропишување на оперативни проце-
дури за спроведување на  радиолошка, хемиска и био-
лошка заштита. 
Планирањето на радиолошка, хемиска и биолошка 

заштита  се остварува во рамките на интегралното пла-
нирање за заштита и спасување, како посебен елаборат 
во тие планови. 

Член 9 
Во плановите за заштита и спасување се утврдува 

потребната организација за спроведување на радиоло-
шка, хемиска и биолошка заштита , при што детално се 
разработуваат задачите, улогите, функциите, овласту-
вањата и надлежностите на сите субјекти, вклучени во 
проблематиката на радиолошка, хемиска и биолошка 
заштита, како и јачината и видот на силите за заштита 
и спасување кои ќе учествуваат во спроведување на ра-
диолошка, хемиска и биолошка заштита.  

 
Член 10 

Мерките на радиолошка, хемиска и биолошка контро-
ла од член 3, став 2 од оваа уредба, се спроведуваат од: 

- Дирекцијата за заштита и спасување; 
- Републичкиот завод за здраствена заштита; 
- Дирекцијата за радијациона сигурност;  
- Министерството за здравство;  
- Министерството за одбрана � ГШ на АРМ;  
- Министерството за внатрешни работи;  
- Министерството за  финансии - Царинска управа;  
- Министерството за образование и наука - факул-

тетите и институтите;   
- Јавните претпријатија, установите, службите и тр-

говските друштва. 
 

Член 11 
Радиолошка, хемиска и биолошка заштита согласно 

член 3, од оваа уредба, ја спроведуваат органите на др-
жавната управа во областите за кои се основани, орга-
ните на единиците на локалната самоуправа, јавните 
претпријатија, установи и служби, трговски друштва,  
кои според делокругот на работа и нивните надлежно-
сти се вклучени во системот на заштитата и спасување-
то. 

 
Член 12 

Радиолошка, хемиска и биолошка  деконтамианција 
од  член 3 став 2 од оваа уредба, се организира, подго-
твува и спроведува од страна на Дирекцијата за зашти-
та и спасување, единиците на локална самоуправа, јав-
ните претпријатија, установи и служби и трговските 
друштва.  

 
Член 13 

Планирањето и подготвувањето на активностите за 
спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка за-
штита  опфаќа организациски и оперативни мерки и 
постапки, со кои се обезбедуваат потребните предусло-
ви за нивно успешно спроведување. 
За реализација на активностите од став 1 на овој 

член, субјектите кои ја спроведуваат радиолошка, хе-
миска и биолошка заштита, со планските документи, 
особено предвидуваат: 

-  персонално пополнување на силите за заштита и 
спасување кои ќе учествуваат во спроведување на ра-
диолошка, хемиска и биолошка заштита; 

-  обезбедување на материјални ресурси за потреби-
те на радиолошка, хемиска и биолошка заштита;  

-  проверка, тековно одржување и сервисирање на 
обезбедените материјални ресурси; 

-  едукација, обука и тренинг; и 
-  склучување на  договори за извршување на одре-

дени задачи и активности со здруженија на граѓани и 
граѓани. 

 
Член 14 

Во подготвувањето  на активностите за   спроведу-
вање на радиолошка, хемиска и биолошка заштита, од 
страна на субјектите се обезбедуваат потребни средс-
тва и сили за заштита и спасување за успешно и ефи-
касно спроведување на РХБ заштитата, утврдени  со 
пропишаните нормативи и стандарди.  
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Активности на спроведување на радиолошка, 
хемиска и биолошка  заштита 

 
Член 15 

Во спроведување на радиолошка, хемиска и биоло-
шка заштита  задолжените  субјекти на оваа уредба ги 
исполнуваат задачите и должностите кои се разработе-
ни и дефинирани со плановите за заштита и спасување, 
согласно оперативната процедура и пропишаните нор-
ми и стандарди за постапките и начинот на реализира-
ње на  радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

 
Член 16 

Планирањето, подготвувањето и спроведувањето на 
радиолошка, хемиска и биолошка заштита  опфаќа пре-
вентивни и оперативни мерки и активности.  
Со превентивните мерки и активности задолжените 

субјекти согласно плановите за заштита и спасување го 
обезбедуваат пропишаниот потребен минимум персо-
нални и материјални ресурси за непречено функциони-
рање и извршување на операциите од областа на ради-
олошка, хемиска и биолошка заштита, спроведуваат 
едукација, обука и вежби со припадниците на единици-
те за извидување и радиолошка, хемиска и биолошка  
деконтаминација, ги одржуваат и сервисираат матери-
јалните средства наменети за радиолошка, хемиска и 
биолошка заштита, ги склучуваат потребните договори  
согласно одредбите на законот за заштита и спасување. 
Во услови на непосредна опасност од радиолошка, 

хемиска и биолошка контаминација на населението, 
материјалните добра, животните и растенијата, за вре-
метраење на контаминацијата, како и во текот на от-
странувањето на настанатите последици, субјектите  
спроведуваат оперативни мерки и активности, дефини-
рани и разработени со планските документи за радио-
лошка, хемиска и биолошка заштита. 

 
Член 17 

Кога ќе се добие информација и утврди можност за 
настанување на потенцијална опасност од контамина-
ција на населението, подрачјата, животните и растени-
јата, одговорните лица на задолжените субјекти ја зго-
лемуваат готовноста за спроведување на радиолошка, 
хемиска и биолошка заштита. 
Согласно став 1 од овој член, се ангажираат лицата 

определени за спроведување на радиолошка, хемиска и 
биолошка заштита  за преземање организациски, 
стручни, безбедносни и други мерки, заради зголемува-
ње на подготвеноста за извршување на задачите за 
спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка за-
штита. 

 
Член 18 

За времетраење на опасноста, субјектите вклучени 
во радиолошка, хемиска и биолошка заштита  ги спро-
ведуваат следните активности и мерки: 

- ги насочуваат и координираат активностите за са-
мозаштита; 

- учествуваат во спроведување на радиолошка, хе-
миска и биолошка заштита, со силите за заштита и спа-
сување; и 

- раководат и ги координираат активностите за 
спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка за-
штита. 

 
Член 19 

Мерките и активностите кои субјектите со планови-
те за заштита и спасување ги преземаат во отстранува-
ње на последиците од радиолошка, хемиска и биоло-
шка заштита. 
Радиолошка, хемиска и биолошка контаминација  

се спроведуваат веднаш по обезбедените услови за тоа. 
Приоритет при превземањето на мерки и активно-

сти за радиолошка, хемиска и биолошка деконтамина-

ција, имаат населението и материјално-техничките 
средства, со кои луѓето при натамошните  дејства доа-
ѓаат во допир. 
Во услови на радиолошка, хемиска и биолошка 

контаминација, првенствено се преземаат мерки и 
активности за извршување на хемиска деконтамина-
ција, а потоа на радиолошка  и биолошка деконтами-
нација. 

 
III.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 20 

 Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  ,, Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
 
  Бр.19-3877/1                  Заменик на  претседателот 

9 ноември 2005 година          на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија,  
                                          Јован Манасијевски, с.р.  
 

__________ 
1335. 
Врз основа на член 4, став 1, член 56, 57, 58, 59 и 61 

од Законот за користење и располагање со стварите на 
државните органи, (“Службен весник на РМ” бр. 8/05), 
и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија, (“Службен весник на РМ’ бр. 59/00, 12/03 
и 55/05), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.11.2005 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

- МОТОРНИ ВОЗИЛА 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари - мотор-

ни возила, сопственост на Република Македонија, што 
ги користела Владата на Република Македонија - 
Служба за општи и заеднички работи и други органи 
на државната управа и тоа: 

1. Фолксваген, тип - Голф ЈГЛ, со регистарска ознака 
SK-225�HG, број на шасија WVWZZZ17ZEW198493, број 
на мотор � ЈК 300594, година на производство � 1984, си-
ла на моторот во KW � 40, работна зафатнина на моторот 
во цм3 � 1588, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 470,00 
2. БМВ, тип - 320 i, нерегистрирано, број на шасија 

WBAAA3101D9123774, број на мотор � 206Е37197808, 
година на производство � 1984, сила на моторот во KW 
� 92, работна зафатнина на моторот во цм3 � 1977, ме-
ста за седење 5, со четири врати. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 2.800,00 
3. Опел, тип Аскона LSJ, со регистарска ознака SK-

088�АА, број на шасија WOL000086Ј1163645, број на 
мотор - 16SV-0176301, година на производство � 1988, 
сила на моторот во KW � 60, работна зафатнина на мо-
торот во цм3 � 1584, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 1.380,00 
4. Ауди, тип 1,8 s, со регистарска ознака SK-058�

АА, број на шасија WAUZZZ8LА207567, број на мотор 
� ЈN372920, година на производство � 1990, сила на 
моторот во KW � 66, работна зафатнина на моторот во 
цм3 � 1781, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 3.410,00 
5. Застава, тип Југо 101 Скала Поли, товарно, со ре-

гистарска ознака SK-786�ХЈ, број на шасија ОО999822, 
број на мотор � 1153044, година на производство � 
1989, сила на моторот во KW � 40.5, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 1116, места за седење 2. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 466,00 
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6. Фолксваген, тип Јеttа GL cat., со регистарска ознака 
SK-056�АА, број на шасија WBWZZZ1GZMW059303, 
број на мотор � PH270949, година на производство � 
1990, сила на моторот во KW � 51, работна зафатнина на 
моторот во цм3 � 1595, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 2.390,00 
7. Мерцедес, тип 280 s, со регистарска ознака SK-

067�АА, број на шасија 116020-10-084335, број на мо-
тор � 110922-10-028598, година на производство � 
1977, сила на моторот во KW � 156, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 2746, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 2.440,00 
8. Мерцедес, тип 280 s, со регистарска ознака SK-

068�АА, број на шасија 116020-10-078115, број на мо-
тор � 110922-10-026675, година на производство � 
1976, сила на моторот во KW � 114, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 2746, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 2.440,00 
9. Форд, тип Eskort, со регистарска ознака SK-325�

MH, број на шасија WFOBXXGCABHC34071, број на 
мотор � FUAHC34071, година на производство � 1988, 
сила на моторот во KW � 54, работна зафатнина на мо-
торот во цм3 � 1392, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 1.560,00 
10. Цитроен B, тип 16TRS, со регистарска ознака 

SK-704�KS, број на шасија VF7XBXW0000XW2116, 
број на мотор 1CT84-000094, година на производство � 
1985, сила на моторот во KW � 66, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 1569, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 1.350,00 
11. Опел, тип Rekord karavan, нерегистрирано, број 

на шасија WOL000066G1061880, број на мотор � 
18NV14258429, година на производство � 1986, сила на 
моторот во KW � 62, работна зафатнина на моторот во 
цм3 � 1795, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 975,00 
12. Мерцедес, тип 380 SE, со регистарска ознака 

SK-075�АА, број на шасија WDB12603212003748, број 
на мотор - 11696112003984, година на производство � 
1980, сила на моторот во KW � 160, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 3776, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 3.440,00 
13. БМВ, тип - 320 i, нерегистрирано, број на шаси-

ја WBAAD310001554591, број на мотор � 21663623, го-
дина на производство � 1985, сила на моторот во KW � 
92, работна зафатнина на моторот во цм3 � 1977, места 
за седење 5, со две врати. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 3.270,00 
14. Фолксваген, тип Jetta JX, со регистарска ознака 

SK-060�АА, број на шасија WBWZZZ16ZHW781809, 
број на мотор � ЕZ541109, година на производство � 
1987, сила на моторот во KW � 55, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 1595, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 1.550,00 
15. Опел, тип Vectra GL, со регистарска ознака SK-

071�АА, број на шасија WOL000087R1022726, број на 
мотор � 18SV142775117, година на производство � 
1993, сила на моторот во KW � 66, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 1796, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 713,00 
16. Ауди А4, тип 1.8 B 20 V, со регистарска ознака 

SK-036�АА, број на шасија WAUZZZ8DZSA075112, 
број на мотор � ADR033792, година на производство � 
1995, сила на моторот во KW � 92, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 1781, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 1.780,00 
17. Застава, тип Jugo 45, со регистарска ознака SR-

931�AX, број на шасија VX1145А0000841949, број на 
мотор � 245143, година на производство � 1989, сила 
на моторот во KW � 33,1, работна зафатнина на мото-
рот во цм3 � 903, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 415,00 
18. Лада, тип 1300 karavan, со регистарска ознака 

SR-137�AZ, број на шасија XTA210400К0197218, број 
на мотор � 0611671, година на производство � 1989, си-

ла на моторот во KW � 47.8, работна зафатнина на мо-
торот во цм3 � 1300, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 515,00 
19. Застава, тип Jugo 55 junior, со регистарска озна-

ка KU-622�BI, број на шасија VX1145А0000753309, 
број на мотор � 1375714, година на производство � 
1990, сила на моторот во KW � 40, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 1116, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 355,00 
20. Лада, тип Riva 1300, со регистарска ознака BT-

283�BM, број на шасија XTA210720К0420934, број на 
мотор � 0428588, година на производство � 1989, сила 
на моторот во KW � 52,9, работна зафатнина на мото-
рот во цм3 � 1294, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 490,00 
21. Застава, тип Jugo 55 koral, со регистарска ознака 

KU-610�BI, број на шасија 00813616, број на мотор � 
1253346, година на производство � 1989, сила на мото-
рот во KW � 40, работна зафатнина на моторот во цм3 � 
1116, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 370,00 
22. Застава, тип Jugo 45 koral, со регистарска ознака 

SK-512�KZ, број на шасија VX1145А0000978255, број 
на мотор � 312117, година на производство � 1990, си-
ла на моторот во KW � 33,1, работна зафатнина на мо-
торот во цм3 � 903, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 510,00 
23. Мазда, тип 626, со регистарска ознака SK-678�

KD, број на шасија ЈMZGC162201544039, број на мо-
тор � FЕ153558, година на производство � 1985, сила 
на моторот во KW � 74, работна зафатнина на моторот 
во цм3 � 1948, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 920,00 
24. Застава, тип 101, со регистарска ознака SK-879�

ЈА, број на шасија SK823288/96, број на мотор � 
0823288, година на производство � 1985, сила на мото-
рот во KW � 40, работна зафатнина на моторот во цм3 � 
1116, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 390,00 
25. Ауди, тип 100, со регистарска ознака SK-313�

АА, број на шасија 43А0013264, број на мотор � 
VVC097561, година на производство � 1979, сила на 
моторот во KW � 100, работна зафатнина на моторот 
во цм3 � 2144, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 1.485,00 
26. Фиат, тип 132, со регистарска ознака SK-01-27, 

број на шасија ZFА132А00*00625640, број на мотор - 
132B1112620, година на производство � 1980, места за 
седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 700,00 
27. Застава, тип Југо 55, со регистарска ознака SK-

784�HJ, број на шасија 00283104, број на мотор � 
1211486, година на производство � 1989, сила на мото-
рот во KW � 40, работна зафатнина на моторот во цм3 � 
1116, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 230,00 
28. Опел, тип Rekord 1.8, со регистарска ознака SK-

561�KS, број на шасија WOL000017Е1286224, број на 
мотор � 18Ѕ14076989, година на производство � 1984, 
сила на моторот во KW � 66, работна зафатнина на мо-
торот во цм3 � 1771, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 1.277,00 
29. Фолксваген, тип Jetta D, со регистарска ознака 

SK-141�ЈV, број на шасија WVWZZZ1GZMW588164, 
број на мотор � 1V078299, година на производство � 
1991, сила на моторот во KW � 44, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 1589, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 2.730,00 
30. Застава, тип Jugo 1.1 GTH Poly, товарно, со ре-

гистарска ознака SK-244�LА, број на шасија 00947692, 
број на мотор � 1054897, година на производство � 
1988, сила на моторот во KW � 40, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 1116, места за седење 2. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 466,00 
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31. Мерцедес, тип 280 S, со регистарска ознака SK-
065�АА, број на шасија 116020-10-076409, број на мо-
тор � 1190922-10-025974, година на производство � 
1976, сила на моторот во KW � 88, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 2746, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 2.440,00 
32. Мерцедес, тип 230/6, со регистарска ознака SK-

440�JS, број на шасија 114015-10-254296, број на мо-
тор � 180954-10-130642, година на производство � 
1975, сила на моторот во KW � 88, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 2292, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 1.650,00 
33. Субару, тип Justu, со регистарска ознака SK-

164�JS, број на шасија JF1КD6BL01G009266, број на 
мотор � 950262ЕF10, година на производство � 1986, 
сила на моторот во KW � 40, работна зафатнина на мо-
торот во цм3 � 994, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 802,00 
34. Застава, тип Југо 1.1 GX, со регистарска ознака 

SK-058�HR, број на шасија 00952520, број на мотор � 
1396132, година на производство � 1987, сила на мото-
рот во KW � 40, работна зафатнина на моторот во цм3 � 
1116, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 520,00 
35. Застава, тип 1,1 FH, со регистарска ознака SK-

660�DI, број на шасија 00960803, број на мотор � 
1067789, година на производство � 1987, сила на мото-
рот во KW � 40, работна зафатнина на моторот во цм3 � 
1116, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 460,00 
36. Ауди, тип 200 turbo, со регистарска ознака SK-

063�АА, број на шасија WAUZZZ44ZHN025969, број 
на мотор � JU002310, година на производство � 1987, 
сила на моторот во KW � 121, работна зафатнина на 
моторот во цм3 � 2226, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 4.540,00 
37. Рено, тип P35, товарно, со регистарска ознака 

SK-109�АА, број на шасија VF6FC30А2Е0000213, број 
на мотор � C00375184, година на производство � 1985, 
сила на моторот во KW � 78, работна зафатнина на мо-
торот во цм3 � 2500, места за седење 2. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 2.500,00 
38. Форд, тип Siera karavan 2,3 D, со регистарска озна-

ка SK-783-HH, број на шасија WFONXXGBBNJA70473, 
број на мотор � ЈА70473, година на производство � 1989, 
сила на моторот во KW � 85, работна зафатнина на мото-
рот во цм3 � 2288, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 1.520,00 
39. Пежо, тип 405 GL, со регистарска ознака SK-

977�KC, број на шасија VF315BB2270024028, број на 
мотор � 195778, година на производство � 1989, сила 
на моторот во KW � 53, работна зафатнина на моторот 
во цм3 � 1580, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 1.120,00 
40. Ауди, тип 100 2,6 Q, со регистарска ознака SK-

015�АА, број на шасија WAUZZZ4АZRN057347, број 
на мотор � ABC073489, година на производство � 1994, 
сила на моторот во KW � 110, работна зафатнина на 
моторот во цм3 � 2598, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 4.115,00 
41. Мазда, тип 626 GLX2, со регистарска ознака 

SK-116�АА, број на шасија JMZGC122201729487, број 
на мотор � FЕ880053, година на производство � 1985, 
сила на моторот во KW � 74, работна зафатнина на мо-
торот во цм3 � 1984, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 945,00 
42. Застава, тип Jugo - 100 Skala Poli, товарно, со ре-

гистарска ознака SK-216�HG, број на шасија 01001343, 
број на мотор � 1252909, година на производство � 
1989, сила на моторот во KW � 40.5, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 1116, места за седење 2. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 560,00 
43. Опел, тип Аскона LSJ, со регистарска ознака 

SK-092�ЈТ, број на шасија WOL000086Ј1163676, број 

на мотор � 16SV019050, година на производство � 
1988, сила на моторот во KW � 60, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 1584, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 1.380,00 
44. Застава, тип 50.8 ANPK, товарно, со регистарска 

ознака SK-871�LH, број на шасија 083784, број на мо-
тор � FIAT804002*367-804934, година на производство 
� 1989, сила на моторот во KW � 59.62, работна зафат-
нина на моторот во цм3 � 3456, места за седење 6. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 2.150,00 
45. Фолксваген. тип Jetta GL, со регистарска ознака 

SK-059-АА, број на шасија WVZZZ16ZMW046557, 
број на мотор � PN272662, година на производство � 
1990, сила на моторот во KW � 51, работна зафатнина 
на моторот во цм3 � 1595, места за седење 5. 
Почетна цена на возилото: ЕУР 700,00 
 

Член 2 
Продажбата на возилата од член 1 на оваа одлука да 

се изврши по пат на јавно наддавање. 
Постапката за продажба на возилата од член 1 на 

оваа одлука да ја спроведе Комисијата за располагање 
со недвижни и движни ствари на Службата. 

 
Член 3 

Средствата добиени од продажбата на возилата од 
член 1 на оваа одлука да се уплатат на сметка на Буџетот 
на Република Македонија, а да се наменат за купување 
на нови моторни возила за потребите на Службата. 

 
Член 4 

Продажбата да се изврши на сите возила заедно, а 
доколку и по повторното јавно наддавање не се прода-
дат сите возила заедно, продажбата да се изврши пое-
динечно. 

 
Член 5 

Договорите за продажба на возилата од член 1 на 
оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи 
директорот на Службата. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

 
 
Бр. 19-4063/1                     Заменик на претседателот  

9 ноември 2005 година             на Владата на Република 
   Скопје                                          Македонија,  
                                           Јован Манасијевски, с.р. 

__________ 
1336. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 и 
24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.11.2005 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА КВАРЦИТ НА 
�АРСИМИ� НЕВЗАТ И ДР. ДОО С. ПОРОЈ - ЏЕПЧИШТЕ  
НА ЛОКАЛИТЕТОТ КОДРА ЛАГО, КИЧЕВО 
 
1. На �Арсими� Невзат и др. ДОО с. Порој - Џепчи-

ште се дава концесија за експлоатација на минералната 
суровина кварцит на локалитетот Кодра Лаго, Кичево, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелава, и тоа: 
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ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.603.180,00 7.495.864,00 
Т-2 4.603.198,00  7.495.919,00 
Т-3 4.603.238,00   7. 496.126,00 
Т-4 4.603.304,00   7. 496.266,00 
Т-5  4.603.302,00 7. 496.326,00 
Т-6  4.603.205,00 7. 496.314,00 
Т-7  4.603.200,00 7. 496.276,00 
Т-8  4.603.154,00 7. 496.156,00 
Т-9  4.603.185,00 7. 496.034,00 
Т-10  4.603.170,00 7. 495.980,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,029 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03 и 51/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за конце-
сија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука, ЈП 
�Македонски шуми� треба благовремено да изврши се-
ча на шумата, а истовремено �Арсими� Невзат и др. 
ДОО с. Порој - Џепчиште треба да изврши пошумува-
ње на соодветна површина која ќе ја определи ЈП �Ма-
кедонски шуми�. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
          Бр. 19-3909/1                 Заменик на претседателот 
 9 ноември 2005 година          на Владата на Република  
               Скопје                                  Македонија, 
                                                  Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
1337. 
Врз основа на член 91 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05) и  член 36 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата  
одржана на 9.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА ИМЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

 Се запишува  право на сопственост на недвижен 
имот објект во Крушево на ул. �Коча Миленко� бб со 
вкупна површина од 270 м2 и тоа на КП бр. 1673/2 во 
површина од 202 м2 и на КП бр. 1765/7 во површина од 
68 м2 за КО Крушево на име на Република Македонија, 
во Јавната книга за запишување на правата на недвиж-
ностите. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во �Службен весник на Република Македонија�.  
         Бр. 19-3845/1                 Заменик на претседателот 
 9 ноември 2005 година         на Владата на Република  
               Скопје                                  Македонија, 
                                                  Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
1338. 
Врз основа на член 91 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 8/05) и член 
36 став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македони-
ја, на седницата  одржана на 9.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА ИМЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

 Се запишува  право на сопственост на недвижен 
имот објект во Крушево на ул. �Никола Ѓурковиќ� бр. 2 
со вкупна површина од 296 м2 на КП бр. 975/2 за КО 
Крушево на име на Република Македонија, во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�.  
         Бр. 19-3843/1                 Заменик на претседателот 
 9 ноември 2005 година         на Владата на Република  
               Скопје                                  Македонија, 
                                                  Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
1339. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата  одржана на 9.11.2005 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО  

2004 ГОДИНА НА ЈП  ГА-МА - СКОПЈЕ 
 

 1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Годишната сметка и Извештајот за работењето 
во 2004 година на ЈП ГА-МА - Скопје, усвоени со 
одлуки на Управниот одбор на ова јавно претпријатие 
бр. 03-39/1 и 03-40/1 од 24.06.2005 година, донесени на 
седницата одржана на 23.06.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
         Бр. 19-2735/1                 Заменик на претседателот 
 9 ноември 2005 година         на Владата на Република  
               Скопје                                  Македонија, 
                                                  Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
1340. 
Врз основа на член 51 од Законот за задолжително 

капитално финансирано пензиско осигурување (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 29/2002, 
85/2003 и 40/2004) и  член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4 ноември 2005 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ  

СКОПЈЕ 
 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за супер-

визија на капитално финансирано пензиско осигурува-
ње - Скопје се именува Олга Михајлова Тикваровска, 
магистар по економски науки. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  �Службен весник на Република 
Македонија�. 

          Бр. 33-4125/1                   Претседател на Владата 
 4 ноември 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1341. 
Врз основа на член 18 став 5 од Законот за јавен 

долг ("Службен весник на РМ" бр. 62/2005), министе-
рот за финансии, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И 
ИСПЛАТА НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член  1 
Со овој правилник се утврдува начинот и постапка-

та за издавање и исплата на државни хартии од вред-
ност на Република Македонија (во натамошниот текст: 
државни хартии од вредност).  

 
Член  2 

Поимите употребени во овој правилник го имаат 
следното значење: 
 Државна  
 хартија од  
 вредност:  

е краткорочна или долгорочна хартија 
од вредност, која ја издава Република 
Македонија со цел  прибирање на 
парични средства  

 Државен запис: е должничка хартија од вредност 
со рок на достасување пократок од 
една календарска година од денот 
на издавање, која ја издава Репуб-
лика Македонија со цел прибирање 
на парични средства 

Државна  
обврзница: 

е должничка хартија од вредност 
со рок на достасување од една ка-
лендарска година и подолг од една 
календарска година од денот на из-
давање, која ја издава Република 
Македонија со цел  прибирање на 
парични средства 

Издавач:  е Република Македонија, претставена 
преку Министерството за финансии 

Агент:  е Народна банка на Република  
Македонија 

Овластен  
директен 
учесник:  

е банка во Република Македонија, 
која може да купува и продава др-
жавни хартии од вредност за своја 
сметка или за сметка на индирект-
ните учесници и која има склучено 
Договор за учество на примарен па-
зар на државни хартии од вредност 

Индиректен 
учесник:  

е правно или физичко лице, кое ку-
пува државни хартии од вредност 
преку овластен директен учесник 

Регистар:  е Централен депозитар на хартии 
од вредност  

Електронски 
систем:  

е WEB апликација на Народна бан-
ка преку која се спроведуваат аук-
ции на државни хартии од вредност 

Календар:  е однапред објавен распоред на пла-
нирани аукции на државни хартии 
од вредност  

Аукција:  е техника на издавање на државни 
хартии од вредност, при која овла-
стените директни учесници праќа-
ат понуди за купување државни 
хартии од вредност до агентот и 
нивно прифаќање од издавачот 

Цена:  
 
 

е куповна односно продажна  цена 
на државните хартии од вредност, 
вообичаено изразена за 100 парични 
единици хартија од вредност 

 Неконкурентна 
 понуда 

е понуда за купување државни хар-
тии од вредност при што се аукци-
ра само со износ додека цената е 
еднаква на пондерирана (просечна) 
цена (каматна стапка) постигната 
на аукција 

�Правило за  
лимитирано 
учество�:  

е ограничување на аукцираниот из-
нос за секој поединечен учесник на 
аукција (овластен директен учес-
ник или индиректен учесник) кој 
не може да надмине одреден про-
цент од понудениот износ во прос-
пектот за аукција на државни запи-
си и/или проспектот за аукција на 
државни обврзници 

ISIN 
(International 
Securities 
Identification 
Number):  

e меѓународен код за идентифика-
ција, кој се доделува на хартиите 
од вредност, издадени на финанси-
ските пазари 

Работен ден:  е ден на кој банките во Република 
Македонија се отворени и можат да 
извршуваат плаќања  во текот на ра-
ботното време, со исклучок на сабо-
ти, недели и национални празници 

 
Член  3 

Државните хартии од вредност се издаваат во дена-
ри  и се водат како електронски запис во регистарот. 

 
Член  4 

Државните записи се издаваат и исплатуваат по но-
минална вредност, а се продаваат  на примарниот пазар 
по дисконтирана вредност. 
Државните обврзници се издаваат и исплатуваат по 

номинална вредност, а се продаваат  на примарниот па-
зар по цена постигната на аукцијата и до нивното до-
стасување носат полугодишна или годишна купонска 
камата.  

  
II УЧЕСНИЦИ НА ПРИМАРЕН ПАЗАР 

 
1. Издавач на државни хартии од вредност 

 
Член  5 

Издавачот го определува износот на секоја емисија 
на државни хартии од вредност, кои се продаваат по 
пат на аукција.  
Покрај работите од став 1 на овој член, издавачот 

ги врши и следните работи: 
- Изготвување и објава на календар;  
- Одржување на функционален пристап на еле-

ктронскиот систем; 
- Дефинирање и објава на проспект за секоја емисија; 
- Одредување на купонската камата доколку држав-

ните обврзници се продаваат по однапред определен 
купон; 

- Авторизација и објава на резултатите од одржана-
та аукција; 

- Врши проверка на уплатата на купените државни 
хартии од вредност; 
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- Доставување на овластување до агентот за реги-
стрирање на сопственоста на државните хартии од 
вредност, стекнати на примарен пазар; 

- Исплата на достасаните државни хартии од вред-
ност; 

- Исплата на купони на државните обврзници и 
- Следење на тргувањето со државни хартии од 

вредност на секундарниот пазар. 
Издавачот ја информира јавноста на својата web 

страна и на web страната на агентот и/или во друг ме-
диум за календарот, на почетокот на периодот за кој се 
однесува. 
Издавачот ја информира јавноста на својата web 

страна и на web страната на агентот и/или во друг ме-
диум за секоја емисија на државни хартии од вредност, 
како и за резултатите од истата.  
Пазарните посредници и институционализираните 

пазари на дневна основа ги известуваат издавачот и 
агентот за склучените трансакции со државни хартии 
од вредност на институционализираните пазари и над-
вор од институционализираните пазари, на соодветни 
обрасци. 

 
2. Агент за издавање на државни хартии од вредност 

 
Член  6 

Издавачот и агентот меѓусебно ги уредуваат одно-
сите во врска со издавањето на државните хартии од 
вредност.  

 
Член  7 

Во врска со издавањето на државни хартии од вред-
ност агентот: 

- Воспоставува и одржува електронски систем за 
спроведување на аукции; 

- Организира аукции на државни хартии од вред-
ност; 

- Прибира податоци за сопственоста на  државните 
хартии од вредност од овластените директни учесници; 

- Доставува податоци за емисијата (купонска камат-
на стапка и датуми на исплата на купонот) и за сопс-
твеноста на државните хартии од вредност до региста-
рот и 

- Следи тргување со државни хартии од вредност на 
секундарен пазар  и пазарното однесување на директ-
ните учесници. 

  
3. Овластени директни учесници 

 
Член  8 

Овластените директни учесници со издавачот и 
агентот меѓусебно ги уредуваат односите во врска со 
издавањето на државните хартии од вредност. 

 
Член 9 

Овластените директни учесници директно учеству-
ваат на аукција на  државни хартии од вредност. 

 
Член 10 

Овластените директни учесници воспоставуваат ко-
муникациска врска со електронскиот систем.  

 
Член 11 

Овластените директни учесници ги вршат работите 
поврзани со: 

- Одржување на функционален пристап на еле-
ктронскиот систем; 

- Информирање на индиректните учесници за усло-
вите на емисијата; 

- Прибирање на барања од индиректните учесници; 
- Доставување на понуди до агентот; 
- Информирање на индиректните учесници за ре-

зултатите од аукцијата  на  државни хартии од вред-
ност; 

- Доставување на податоци за индиректните учес-
ници со успешни понуди по завршување на аукцијата 
до агентот, како и доставување на кои било други по-
датоци до агентот, а кои се меѓусебно договорени; 

- Уплата на износот на купените државни хартии од 
вредност на сметка на издавачот  и 

- Доставување на Овластување за задолжување на 
сметка до агентот. 

 
4. Индиректни учесници 

 
Член 12 

Индиректен учесник е резидент и/или нерезидент.  
Индиректните учесници со овластените директни 

учесници меѓусебно, со договор, ги уредуваат односи-
те во врска со државните хартии од вредност. 

  
III ИЗДАВАЊЕ НА  ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Член 13 

Издавањето на државни хартии од вредност опфаќа 
иницијална продажба на државните хартии од вредност 
од страна на издавачот и нивно регистрирање.  
Иницијалната продажба се врши преку спроведува-

ње на аукции, а прибраните парични средства се на 
располагање на издавачот. 
Исклучок од став 2 на овој член се државните хар-

тии од вредност кои се издаваат за други намени, во 
функција на монетарната политика, дополнително 
утврдени и регулирани од издавачот. 
Иницијалната продажба се смета за конечна со ре-

гистрирање на  државните хартии од вредност во реги-
старот, на сметки на имателите. 

 
1. Организирање на аукција на државни хартии од 

вредност 
 

Член 14 
Аукциите се спроведуваат преку електронскиот си-

стем за спроведување на аукции на кој пристап имаат 
само агентот, издавачот и овластените директни учес-
ници.  
За начинот на поврзување со примарната и резервна-

та локација, издавачот и овластените директни учесници 
добиваат �Технички инструкции за начинот на поврзу-
вање со електронскиот систем на Народна Банка�.  
Пристапот на издавачот и на овластените директни 

учесници се контролира, при што контролата е комп-
лексна, и се состои од неколку целини: 

- Поврзувањето на издавачот и на овластените ди-
ректни учесници на аукциите се одвива преку модем-
ска Dial-up конекција, при што издавачот и овластени-
те директни учесници претходно доставуваат список со 
телефонски броеви од кои ќе врши Dial-up;  

- Секој обид за пристап преку друг непријавен теле-
фонски број се одбива и евидентира; 

- Автентикацијата кај Народна Банка се врши со 
внесување на корисничко име и лозинка од страна на 
издавачот и секој овластен директен учесник; 

- Секој неуспешен обид за внесување на кориснич-
ко име и лозинка се евидентира и 

- Приклучувањето на електронскиот систем се вр-
ши со внесување на корисничко име и лозинка од стра-
на на издавачот и секој овластен директен учесник. 

- Методот на користење на електронскиот систем е 
детално опишан во �Технички инструкции за работа со 
државни хартии од вредност преку електронски систем  
на Народна банка за агентот�, �Технички инструкции 
за работа со државни хартии од вредност преку еле-
ктронски систем на Народна банка за издавачот� и 
�Технички инструкции за работа со државни хартии од 
вредност преку електронски систем на Народна банка 
за овластениот директен учесник�.  
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1.1 роспект за аукција на државни хартии од вредност П 
Член 15 

Аукциите на државни хартии од вредност се спро-
ведуваат согласно датуми на одржување утврдени во 
објавениот календар. 

 
Член 16 

Издавачот на  државните хартии од вредност при 
спроведување на аукциите може да користи:  

- тендер со каматни стапки [тендер со повеќекратни 
цени (американски тип) и тендер со единствена цена 
(холандски тип)], 

 - и тендер со износи.  
 

Член 17 
Издавачот дефинира два типа на проспекти: прос-

пект за аукција на државни записи и проспект за аукци-
ја на државни обврзници. 
Издавачот, најдоцна до 14:00 часот во работниот 

ден, 4 работни дена пред денот на одржување на аукци-
јата го дефинира проспектот за аукција на државни за-
писи и/или проспектот за аукција на државни обврзници 
и преку електронскиот систем го доставува до агентот. 
Агентот, во 14:30 часот истиот ден, преку електрон-

скиот систем ги упатува проспектите од став 2 на овој 
член до сите овластени директни учесници. 

 
Член 18 

Во проспектот за аукција на државни записи се на-
ведуваат следните услови за учество на аукција: 

- датум на одржување на аукцијата; 
- време на одржување на аукцијата  и време на при-

ем на понуди за учество на аукцијата; 
- тип на тендер за спроведување на аукцијата; 
- ознака на аукција во следниот формат 

DZYYYY/N-D, при што: 
- кратенката DZ означува дека станува збор за запи-

си на државата;  
- броевите YYYY ја означуваат годината кога запи-

сите се продадени; 
- на местото на N стои редниот број на аукцијата 

која се одржува во тековната година и  
- на местото на D се наведува бројот на денови на 

достасување на државните записи; 
- ISIN - ознака на државниот запис; 
- номинален износ на државните записи, кој се нуди 

за продажба на аукцијата; 
- рок на уплата на државните записи, во работни де-

нови; 
- датумот на уплата на државните записи; 
- сметка на издавачот за уплата за државни записи; 
- број на денови на достасување на државните записи; 
- датумот на достасување на државните записи и 
- шпекулативен процентуален поен или минимална 

цена, односно, максимална каматна стапка. 
Во проспектот за аукција на државни обврзници се 

наведуваат следните услови за учество на аукција: 
- датум на одржување на аукцијата; 
- време на одржување на аукцијата  и време на при-

ем на понуди за учество на аукцијата ; 
- тип на тендер за спроведување на аукцијата; 
- ознака на аукција во следниот формат: 

DOYYYY/N-MMGG, при што: 
- кратенката DO означува дека станува збор за об-

врзници на државата; 
- броевите YYYY ја означуваат годината кога об-

врзниците се продадени; 
- на местото на N стои редниот број на аукцијата 

која се одржува во тековната година и  
- на местото на MMGG се наведува месецот и годи-

ната на достасување на државните обврзници;  
- ISIN - ознака на државната обврзница; 
- номинален износ на државните обврзници, кој се 

нуди за продажба на аукцијата; 

- купонска каматна стапка; 
- број на купони годишно;  
- датуми на достасување и исплата на купонот; 
- рок на уплата на државните обврзници, во работ-

ни денови; 
- датумот на уплата на државните обврзници; 
- сметка на издавачот за уплата за државни обврзници; 
- број на години на достасување на државните об-

врзници; 
- датум на достасување и исплата на државните об-

врзници; 
- шпекулативен процентуален поен или минимална 

цена, односно, максимална каматна стапка и 
- процент од номиналниот износ на државни обврз-

ници кој ќе се распредели на неконкурентни понуди, во 
случај издавачот да одлучи да одобри продажба на др-
жавни обврзници по неконкуренти услови. 

 
Член 19 

Овластените директни учесници ги информираат 
индиректните учесници за претстојната емисија на др-
жавни хартии од вредност преку непосреден контакт, 
телефон, писмено, web страна. 

 
1.2 Понуди за аукција на  државни хартии од вредност 

 
Член 20 

Овластените директни учесници го пријавуваат 
своето учество на аукциите со понуди за купување на  
државни хартии од вредност. 
Овластените директни учесници можат на аукција-

та да поднесат понуди во свое име и за своја сметка 
или во свое име и за сметка на индиректните учесници. 

 
Член 21 

Овластените директни учесници прибираат барања 
од индиректните учесници.  
Барањата од индиректните учесници се прибираат 

на пропишан образец.  
Овластените директни учесници водат електронска 

евиденција за примените барања на пропишани обрасци.  
На писмено барање на издавачот или агентот, овла-

стените директни учесници ја доставуваат евиденција-
та од став 3 на оваа точка.   

 
Член 22 

Понудите за учество на аукции се доставуваат до 
агентот во времето на прием на понуди за учество на 
аукцијата, утврдено во проспектот за аукција на држав-
ни записи и/или проспектот за аукција на државни об-
врзници проспект. 
Кога  поединечен овластен директен учесник не мо-

же да ја/ги достави понудата/понудите до агентот пре-
ку електронскиот систем од технички причини во де-
финираното време од проспектот за аукција на држав-
ни записи и/или проспектот за аукција на државни об-
врзници, потребно е понудата/понудите да се доста-
ви/достават по факс до издавачот во рок од 15 минути 
по истекот на времето за прием на понуди за учество 
на аукцијата, по предходна телефонска најава во Се-
кторот за управување со јавен долг при Министерство-
то за финансии . 
Документот со понудата/понудите што се доставу-

ва/доставуваат по факс треба да ги содржи следниве 
податоци: 

1. Меморандум на Овластениот директен учесник; 
2. Информација дали понудата е во свое име и за 

свој сметка или за сметка на индиректен учесник; 
3. Ознака на аукцијата на државни хартии од вред-

ност; 
4. ИСИН ознака на хартии од вредност; 
5. Износ на понудата; 
6. Цена(каматна стапка) со која се аукцира и 
7. Потпис на овластено лице  и печат на институцијата. 
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N= 100 парични единици номинална вредност 
R=годишна стапка на принос (во %) 

Член 23 
Секој овластен директен учесник може да достави 

неограничен број на понуди за купување на државни 
хартии од вредност до агентот.  

t=број на купони годишно 
a= број на денови од порамнувањето до следниот 

купон  За секој индиректен учесник се доставува посебна 
понуда до агентот. Доколку еден индиректен учесник 
во барањето има наведено повеќе различни цени, за се-
која цена се доставува посебна понуда.  

n=број на цели купони од порамнувањето до доста-
сување 

e=број на денови во купонскиот период во кое се 
случува порамнувањето  

c=годишна купонска камата (во %) Член 24 
к= реден број на купони Овластениот директен учесник, доколку купува др-

жавни записи, треба да ги внесе во електронскиот си-
стем следните елементи од понудата, по претходно 
назначување за чија сметка купува: 

Бруто цената која се пресметува при повторно отва-
рање на одржана аукција на недостасани државни хар-
тии од вредност, ја содржи аукумулираната камата од 
почетокот на купонскиот период во кој се врши по-
вторното отварање до денот на уплата на државните 
обврзници купени на повторно отворената аукција. 

- Износ во денари и 
- Цена со точност од четири децимали на 100 па-

рични единици номинална вредност. 
Купонот е еднаков за сите пресметковни периоди 

до достасување на државните обврзници и се пресме-
тув  по формулата: 

 
Формула за цена:  

а  
    P=цена  R=годишна каматна стапка (во %)  Во случај кога периодот за кој се исплатува купон-

ска камата е различен во однос на стандардниот период 
за пресметка на купонот ќе се применува следната фор-
мула: 

n=достасување (број на денови) 
При пресметка на цената на државните записи се 

користи стандардот actual/360 односно календарски 
број на денови во месецот/ 360 денови во годината.   

 Овластениот директен учесник, доколку купува др-
жавни обврзници, треба да ги внесе во електронскиот 
систем следните елементи од понудата, по претходно 
назначување за чија сметка купува: 

 
 
C=купон во апсолутен износ 
N=главница - Износ во денари и 
c=годишна купонска камата (во %) - Цена со точност од 0,005 процентни поени, на 100 

парични единици номинална вредност. t=број на купони годишно 
A=број на денови од почетокот на купонскиот пер-

иод до денот на порамнување 
Формула за чиста цена на државна обврзница која 

носи полугодишна или годишна купонска камата: 
e=број на денови во купонскиот период во кое се 

случува порамнувањето 
 
 

При пресметката на цената на државните обврзни-
ци и купонот се користи стандардот actual/actual однос-
но календарски број на денови во месец/календарски 
број на денови во година. 

 
 
 
Под чиста цена се подразбира бруто цена намалена 

за акумулирана (accrued) камата која се јавува поради 
несовпаѓање на почетокот на купонскиот период и уп-
латата на државните обврзници. На примарен пазар, 
при иницијална аукција, бруто и чиста цена се иден-
тични.  

 
Член 25 

Овластениот директен учесник може да ја отповика 
или промени понудата само во времето на прием на по-
нуди за учество на аукцијата, утврдено во проспектот 
за аукција на државни записи и/или проспектот за аук-
ција на државни обврзници. 

P=цена  
N=100 парични единици номинална вредност 

Доставените понуди се неотповикливи по истекот 
на времето од став 1 на овој член. 

R=годишна стапка на принос (во %) 
t=број на купони годишно 

 A=број на денови од почетокот на купонскиот пер-
иод до денот на уплата на државна обврзница, доколку 
почетокот на купонскиот период и уплата на обврзни-
ците не се на ист датум 

Член 26 
Во времето на прием на понуди за учество на аук-

цијата, утврдено во проспектот за аукција на државни 
записи и/или проспектот за аукција на државни обврз-
ници, агентот и издавачот немаат увид во податоците 
на понудите.  

a= број на денови од уплата на државна обврзница 
до следниот купон  

n=број на цели купони од уплата до достасување 
Агентот и издавачот обезбедуваат тајност на усло-

вите понудени од учесниците на аукциите.  
e=број на денови во купонскиот период во кој се 

случува уплатата 
Овластените директни учесници немаат увид во по-

нудите на останатите овластени директни учесници. 
c=годишна купонска камата (во %) 
к= реден број на купони Овластените директни учесници обезбедуваат тај-

ност на условите понудени од индиректните учесници.  Во случај на повторно отварање на одржана аукција 
на недостасани државни хартии од вредност се приме-
нува следната формула за бруто цена:  

1.3 Резултати од аукција на  државни хартии од 
вредност  

             
 Член 27 
 По истекот на времето за прием на понуди, еле-

ктронскиот систем програмски ги подредува понудите 
во опаѓачки редослед, почнувајќи од понудата со нај-
висока цена до понудата со најниска цена, и врши рас-
пределба спрема одредени принципи.  

 
 
P=цена  
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Член 28 Просечната цена од став 2, се пресметува како пон-
дерирана вредност од понудите со најниска цена, а кои 
сочинуваат една половина од вредноста на сите понуди 
на аукцијата. 

При тендер со повеќекратни цени,  државните хар-
тии од вредност се распределуваат по цени-каматни 
стапки од успешните понуди на учесниците. 
Доколку се случи повеќе учесници да понудат иста 

цена-каматна стапка, а вкупната побарувачка ја надми-
нува понудата на издавачот, понудите со најниска при-
фатена цена се распределуваат сразмерно на вкупниот 
аукциран износ од сите понуди за купување на држав-
ни хартии од вредност по најниска прифатена цена сог-
ласно принципот на сразмерна распределба утврден во 
член 32 од овој правилник. 

 
Член 34 

Во периодот по истекот на времето на прием на по-
нуди за учество на аукцијата, до истекот на времето на 
одржување на аукцијата, утврдено во проспектот за 
аукција на државни записи и/или проспектот за аукција 
на државни обврзници, издавачот пристапува на еле-
ктронскиот систем, и врши авторизација на резултати-
те од аукцијата на државни хартии од вредност и го из-
вестува агентот. 

 
Член 29 

При тендер со единствена цена, државните хартии од 
вредност се распределуваат по најниска цена-највисока 
каматна стапка од успешните понуди на учесниците. 

 
Член 35 

Резултатите од аукцијата содржат успешни и неус-
пешни понуди. Доколку се случи повеќе учесници да понудат иста 

цена-каматна стапка, а вкупната побарувачка ја надми-
нува понудата на издавачот, понудите со најниска при-
фатена цена се распределуваат сразмерно на вкупниот 
аукциран износ од сите понуди за купување на држав-
ни хартии од вредност по најниска прифатена цена сог-
ласно принципот на сразмерна распределба утврден во 
член 32 од овој правилник. 

Прифатените понуди ќе се реализираат според по-
нудените услови и во согласност со резултатите од аук-
цијата.  
Сите неприфатени понуди на аукцијата остануваат 

без последици по издавачот. 
 

Член 36  
До истекот на времето на одржување на аукцијата, 

утврдено во проспектот за аукција на државни записи 
и/или проспектот за аукција на државни обврзници, во 
денот на одржување на аукцијата, агентот ги објавува 
резултатите преку електронскиот систем. 

Член 30 
Во случај на примена на тендер со износи, кога 

вкупната побарувачка ја надминува понудата, понуди-
те се распределуваат сразмерно на аукцираниот износ 
за купување на државни хартии од вредност  согласно 
принципот на сразмерна распределба утврден во член 
32 од овој правилник. 

Секој овластен директен учесник преку електрон-
скиот систем има пристап до сопствените резултати од 
аукцијата, во кој се содржани:  

Член 31 Износ на успешни понуди и цени по кои се реали-
зираат успешните понуди и При утврден процент од номиналниот износ на по-

нудени државни обврзници кој ќе се распределува на 
неконкуренти понуди, доколку износот на неконку-
рентни понуди го надмине утврдениот износ за распре-
делба, неконкурентите понуди се распределуваат по 
принципот на сразмерна распределба  утврден во член 
32 од овој правилник. 

Износ на неуспешни понуди и нивни цени.  
 

Член 37 
Сите овластени директни учесници преку електрон-

скиот систем имаат пристап до вкупните резултати од 
аукциите.  

 Член 32 
Член 38 Ф  ормула за пресметка на сразмерна распределба: Во случај на тендер со повеќекратни цени, вкупни-

те резултати од аукцијата содржат податоци за вкупна-
та понуда, побарувачка и реализираниот износ, за пон-
дерираната (просечна) цена (каматна стапка) на аукци-
јата, како и за минималната и максималната цена (ка-
матна стапка) од успешните понуди. 

 
 
Ap=прифатен дел од понудата на овластениот дире-

ктен учесник; 
A=аукциран износ  на овластениот директен учес-

ник; Пондерираната (просечна) цена (каматна стапка) се 
пресметува по формулата: V1= вкупен аукциран износ од сите понуди и 

V2= вкупен износ кој издавачот ќе го прифати од 
сите понуди.  

Формула за пондерирана цена (каматна стапка)=  Доколку при сразмерната распределба, како резул-
тат на математичко заокружување на распределените 
износи на 10.000 денари, се јави потреба од зголемува-
ње на реализираниот износ, издавачот може да го зго-
леми реализираниот износ во однос на понудениот.  

 
 
 
 
 Во случај на тендер со износи, како резултат на ма-

тематичкото заокружување, со цел да се избегне неса-
кано зголемување на износот на реализација, може да 
се употреби метод на случаен избор или метод на вре-
менски приоритет на доставена понуда на учесникот. 

 
 
P=цена (каматна стапка) на успешна понуда 
A=номинален износ на успешна понуда 
n=број на понуди  
 Член 33 

Член 39 Издавачот може да ги одбие понудите на овласте-
ните директни учесници, кои се сметаат за шпекула-
тивни понуди.  

Во случај на тендер со единствена цена, вкупните 
резултати од аукцијата содржат податоци за вкупната 
понуда, побарувачка и реализираниот износ, за понде-
рираната (просечна) цена (каматна стапка) на аукција-
та, максималната цена (минимална каматна стапка), ка-
ко и за минималната цена (максимална каматна стап-
ка), по која се реализираат сите успешни понуди. 

Шпекулативна понуда се смета онаа понуда чија 
што цена е пониска од просечната цена за шпекулатив-
ниот процентуален поен, објавен во проспектот за аук-
ција на државни записи и/или проспектот за аукција на 
државни обврзници. 
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2. Регистрирање на државни хартии од вредност Член 40 
Во случај на тендер со износи, вкупните резултати 

од аукцијата содржат податоци за вкупната понуда, по-
барувачка и реализираниот износ. 

 
Член 46 

Податоците за аукцираните државни хартии од 
вредност од страна на овластените директни учесници, 
во свое име и за своја сметка, автоматски се содржани 
во електронскиот систем и не треба да се внесуваат до-
полнително.  

 
Член 41 

По прием на резултатите преку електронскиот си-
стем, овластените директни учесници ги информираат 
индиректните учесници за поединечните и вкупните 
резултати од аукцијата на државни хартии од вредност 
на соодветен начин, до крајот на работниот ден. 

Овластените директни учесници до крај на денот на 
одржување на аукцијата, во електронскиот систем ги 
внесуваат податоците за индиректните учесници со ус-
пешни понуди, за секоја хартии од вредност со соод-
ветната ИСИН ознака. Тие податоци содржат: 

 
1.4  Повторно отворање на аукции на државни 

хартии од вредност - Матичен број за правно лице, односно ЕМБГ (број 
на пасош-за нерезиденти) за физичко лице на имателот 
на државниот запис; 

 
Член 42 

Издавачот може да спроведе повторно отворање на 
одржани аукции  на недостасани државни хартии од 
вредност, за што го известува агентот. Повторното 
отворање на одржани аукции ги има истите карактери-
стики со иницијалната аукција. 

- Назив (за правно лице) и име и презиме (за физич-
ко лице); 

- Државјанство; 
- Адреса; 
- Седиште (за правно лице) или место на живеење 

(за физичко лице); 
Издавачот и агентот на соодветен начин ги известу-

ваат овластените директни учесници и индиректните 
учесници за времето на одржување на повторното 
отворање. 

- Држава; 
- Сметка во банка во Република Македонија, со 15 

карактери;  
- Номинален износ на доделени државни хартии од 

вредност и 
1.5 Вонредни аукции на државни хартии од вредност 

 
- Цена (кај тендер со повеќекратни цени). Член 43 
Доколку овластениот директен учесник не внесе 

податоци за индиректните учесници со успешни пону-
ди до крајот на денот на одржување на аукцијата,  др-
жавните хартии од вредност се пренесуваат на овласте-
ниот директен учесник, кој треба да го плати износот 
на пренесените државни хартии од вредност. 

Издавачот може да спроведе вонредни аукции на 
државни хартии од вредност, за што го известува аген-
тот. Вонредната аукција ги има истите карактеристики 
со редовната аукција со таа разлика што учесниците не 
се однапред информирани во календарот за денот на 
нејзиното одржување. 
Издавачот и агентот на соодветен начин ги известува-

ат овластените директни учесници и индиректните учес-
ници за времето на одржување на вонредната аукција. 

Ставот 3 на овој член не се однесува во случај на тех-
нички проблем со електронскиот систем, кога овластени-
от директен учесник може да внесе податоци за индирект-
ните учесници со успешни понуди најдоцна до 09:00 ча-
сот наредниот ден по денот на одржување на аукцијата. 

 
1.6 Следење на аукција на  државни хартии од вредност 

 Доколку имателот на  државните хартии од вред-
ност одлучи да ја промени првобитно пријавената сме-
тка во банка на која треба му се исплати номиналната 
вредност на државни записи, односно, номиналната 
вредност и/или купонската камата на државните обврз-
ници, писмено го известува регистарот, но најдоцна 2 
работни дена пред денот на достасување. 

Член 44 
Аукциите на државни хартии од вредност ги следи 

издавачот. 
Следењето на аукцијата опфаќа: 
- Примена на �правило за лимитирано учество� за 

одредени аукции; 
- Примена на минимална цена-максимална каматна 

стапка;  
Член 47 - Неовластен влез во базата на податоци на еле-

ктронскиот систем; Овластените директни учесници наредниот работен 
ден по денот на одржување на аукцијата на државни 
записи (Т+1) до 12:00 часот, вршат уплата на износот 
на купените државни записи на сметката на издавачот. 

- Непазарно однесување на учесниците на аукцијата 
и евентуално исклучување од аукциите; 

- Евентуални технички проблеми и внес на понуди 
во електронскиот систем и Овластените директни учесници два работни дена 

по денот на одржување на аукцијата на државни обврз-
ници (Т+2) до 12:00 часот, вршат уплата на износот на 
купените државни обврзници на сметката на издавачот. 

- Нарушување на аукцијата како резултат на по-
стигнување на претходен договор за цените од страна 
на учесниците. 

Износот кој се уплатува за купените државни хар-
тии од вредност за своја и за туѓа сметка се уплаќа со 2 
налога за плаќање, респективно. 

 �Правилото за лимитирано учество� од став 2 на 
овој член, доколку се применува се објавува во проспе-
ктот за аукција на државни записи и/или проспектот за 
аукција на државни обврзници.  
Во случај на примена на �правилото  за лимитирано 

учество�, секој поединечен индиректен учесник може 
да учествува на аукција на државни хартии од вредност 
само преку еден овластен директен учесник. 

Формула за износот кој се уплатува:  
 
I= износ кој се уплатува 
P=цена од успешната понуда 

Минималната цена-максималната каматна стапка 
од став 2 на овој член, доколку се применува се објаву-
ва во проспектот за аукција на државни записи и/или 
проспектот за аукција на државни обврзници наместо 
шпекулативниот процентуален поен. 

A=номинален износ од успешната понуда 
 

Член 48 
Издавачот и агентот вршат проверка на уплатените 

износи на аукцираните државни хартии од вредност. 
 Доколку по истекот на времето од член 47 став 1 и 2 

од овој правилник не е извршена уплатата, агентот, по 
налог на издавачот, врши задолжување на сметката за 
плаќање на овластениот директен учесник за неуплате-
ниот износ, согласно Овластувањето за автоматско за-

Член 45 
Во случај на потреба од дополнително време за од-

лучување издавачот го известува агентот за промената  
на терминскиот план на процесот на аукција. 
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должување на сметката дадено од страна на овластениот 
директен учесник на агентот на Образец бр. 4 од Прави-
ла на Македонскиот интербанкарски платен систем. 
Доколку, пак, овластениот директен учесник упла-

ти поголем износ на средства од износот кој треба да се 
уплати, издавачот  го враќа повеќе уплатениот износ, 
најдоцна до 13:00 часот.  

 
Член 49 

До 13:00 часот, издавачот преку електронскиот си-
стем го овластува агентот да ги достави податоците за 
сопствениците на уплатените државни хартии од вред-
ност до регистарот. 

 
Член 50 

Агентот ги доставува податоците за имателите на 
уплатените државни хартии од вредност до регистарот 
по електронски пат до 14:00 часот. 

 
Член 51 

Државните хартии од вредност се сметаат за изда-
дени со нивно запишување на сметки на имателите во 
регистарот. 
Регистарот ги известува имателите на  државни 

хартии од вредност за стекнување на сопственоста еден 
работен ден (Т+1) по датумот на регистрирање на др-
жавните хартии од вредност во регистарот. 
Регистарот го известува Агентот за имателите на 

државните хартии од вредност по електронски пат пос-
ле секоја настаната промена на сопственоста на секун-
дарниот пазар. 
Регистарот не врши промена на сопственоста на 

имателите на државни обврзници еден работен ден 
пред денот на достасувањето на купонот и/или номи-
налниот износ на државните хартии од вредност.  

 
IV ИСПЛАТА НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Член 52 

Државните хартии од вредност достасуваат на де-
нот утврден во проспектот за аукција на државни запи-
си и/или проспектот за аукција на државни обврзници. 

 
Член 53 

Регистарот го информира агентот по електронски 
пат или преку магнетен медиум за имателите на држав-
ните хартии од вредност и тоа: 

- Еден работен ден пред денот на достасување на но-
миналниот износ на државните  хартии од вредност и 

- Најдоцна до 09.00 часот податоци за купонската 
исплата на денот на достасување на купонот на држав-
ните хартии од вредност. 

 
Член 54 

Издавачот, на денот на достасување, го исплатува 
купонот и/или номиналната вредност на достасаните 
државни хартии од вредност на банките за имателите, 
регистрирани во регистарот еден работен ден пред де-
нот на достасување.  
Исплатата на номиналниот износ на државните хар-

тии од вредност се врши на банки на денот на достасу-
вање до 10:00 часот, а банките им ги ставаат на распо-
лагање исплатените средства на имателите на државни 
хартии од вредност, до 11:00 часот истиот ден.  
Исплатата на достасаниот купон на државните хар-

тии од вредност се врши на банки на денот на достасу-
вање до 13:00 часот, а банките им ги ставаат на распо-
лагање исплатените средства на имателите на државни 
хартии од вредност, до 14:00 часот истиот ден. 
Доколку обврската за плаќање не се исполни како 

резултат на погрешно пријавена или непријавена сме-
тка, од страна на овластениот директен учесник, во ре-
гистарот, издавачот врши исплата само по добивање на 
точната сметка. 

Доколку обврската за плаќање не се исполни навре-
ме, издавачот исплатува на имателот затезна камата на 
износот на купонот и/или номиналниот износ на доста-
саните државни хартии од вредност, за периодот од де-
нот на достасување до денот на исплата.  
Одредбите од став 5 на овој член не важат во усло-

ви на виша сила (vis major). 
 

Член 55 
Средствата за исплата на достасани купон и/или 

номиналниот износ на државни хартии од вредност, 
во случај на покрената постапка на стечај, ликвидаци-
ја, како и ограничување на дел или на сите банкарски 
операции кај банка, преку која треба да се врши исп-
лата, издавачот ги доставува за исплата преку друга 
банка. 
Во случаите од став 1 на овој член, имателите на 

државни хартии од вредност имаат обврска најдоцна 
два работни дена пред достасувањето на купонот и/или 
номиналниот износ на државни хартии од вредност да 
го известат регистарот за сметка од друга банка на која 
издавачот треба да ја изврши исплатата. 

 
V КОТИРАЊЕ НА ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ 

 
Член 56 

Издадените државни обврзници се котираат на Ма-
кедонската берза за хартии од вредност согласно регу-
лативата за котирање, како и на други финансиски па-
зари. 

 
VI ПОНИШТУВАЊЕ НА АУКЦИЈА И ОДЛОЖУВАЊЕ 
НА ИСПЛАТА НА ДОСТАСАНИ ОБВРСКИ ПО 

ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 57 
Поништување на аукција и одложување на исплата 

на достасани обврски по државни хартии од вредност 
може да настане поради: 

- Прекин на електрично напојување; 
- Нефункционирање на комуникациска опрема и 

сервери и 
- Дејство на виша сила (vis major). 
При настанување на било кој од од став 1 на овој 

член ризици, аукцијата на државни хартии од вредност 
се поништува. За датумот и времето на одржување на 
следната аукција на државни хартии од вредност, изда-
вачот преку агентот дополнително ги известува овла-
стените директни учесници. 
При настанување на било кој од ризици од став 1 на 

овој член, исплатата на  државните хартии од вредност 
привремено се одложува. За датумот и времето на  исп-
латата, издавачот дополнително ги известува овласте-
нит  директни учесници. е

 
 

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 58 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

Правилникот за начин и постапка за издавање и испла-
та на државни записи ("Службен весник на Република 
Македонија� бр. 1/04) престанува да важи. 

 
Член 59 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.  

 
 Бр. 09-32090/1                             Министер,  

9 ноември 2005 година        м-р Никола Поповски, с.р. 
      Скопје  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1342. 
 Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДО-
МАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ, МЕСО ОД ПЕРНАТА 
ДИВЕЧ, ПРОИЗВОДИ ИЛИ ПРЕРАБОТКИ ОД 
МЕСО ОД ПЕРНАТА ДИВЕЧ, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, 
КОНЗУМНИ ЈАЈЦА, ХРАНА ЗА МИЛЕНИЧИЊА 
ВО СУРОВА СОСТОЈБА И НЕПРЕРАБОТЕНИ 
КОМПОНЕНТИ ЗА ДОБИТОЧНА ХРАНА КОЈ 
СОДРЖАТ ДЕЛОВИ ОД ПЕРНАТА ДИВЕЧ, КОН-
ЗУМНИ ЈАЈЦА, НАПРЕРАБОТЕНИ ТРОФЕИ ОД 
БИЛО КОИ ПТИЦИ,НЕПРЕРАБОТЕНИ ПЕРДУ-
ВИ И НИВНИ ДЕЛОВИ, ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ВНЕСУВАЊЕ НА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА  

ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП ОД ХРВАТСКА 
 
1. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на заразната болест Авијарната инфлуенца 
или Птичји грип, се забранува увозот во Република 
Македонија и транзитот преку територијата на Репуб-
лика Македонија на:  

- живи домашни и диви птици; 
- месо од перната дивеч; 
- производи или преработки од месо од перната ди-

веч; 
- јајца за насад; 
- храна за миленичиња во сурова состојба  и непре-

работени компоненти за добиточна храна кој содржат 
делови од перната дивеч;  

- конзумни јајца; 
- непраработени трофеи од било кои птици; 
- непреработени пердуви и нивни делови; 
кои потекнуваат од Хрватска. 
2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се одне-

сува на месото и приозводите од месо од живина кои се 
заклани пред 1 август 2005 година. 

3. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се одне-
сува на производи од месо кои подлежат на следните 
специфични третмани и тоа: 
а) третирање на производите од месо во херметички 

затворени контејнери со вредност за соодветна де-
струкција на спори од 3 или повеќе;  
б) температура од минимум 800С за време на обра-

ботката во сите делови од производите од месо : 
- Активност на водата со вредност помалку од 0.93, 
- Ph  понизок од 6, 
в) со третманот да се постигне температура од нај-

малку од 650С со времетраење неопходно за да се по-
стигне  пастеризациона вредност еднаква на 40. 

 Преработените пердуви и нивни делови треба да се 
третирани на начин кој ќе го осугури уништувањето на 
вирусот на Авијарната инфлуенца или Птичји Грип. 

4. Условите утврдени во точка 3 од оваа наредба 
треба да бидат потврдени со меѓународно ветеринарно 
- здравствено уверение издадено од надлежната служба 
на земјата извозничка. 

5. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што 
се пренесуваат преку границата на Република Македо-
нија, се одземаат и нештетно се отстрануваат. 

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на 
увоз на пратки кои не се влезени во Република Македо-
нија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи 
кои важеле до влегување во сила на оваа наредба, како 

и на увозот на пратки кои се веќе пратени од земјата 
извозничка на денот на влегувањето на сила на оваа на-
редба, или кои се веќе на пат. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

 
  Бр. 11-11750/1                                   Министер, 

27 октомври 2005 година                Садула Дураку, с.р. 
       Скопје 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  

ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 
1343. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на РМ� бр 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 
38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
ноември 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ  
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

И ПРЕРАБОТКА НА ЈАГЛЕН 
 
1. На АД Рудници и индустрија за јаглен и немета-

ли �БРИК�- Берово му сe издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност производство и преработка на јаг-
лен. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност производство и 
преработка на јаглен се утврдени во Прилог 1, �Лицен-
ца за вршење на енергетската дејност производство и 
преработка на јаглен� кој што е составен дел на оваа 
одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
   Бр. 02-1349/1                         Претседател, 

14 ноември 2005 година              Славе Ивановски, с.р.  
       Скопје 
 
 
Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ЈАГЛЕН 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
АД Рудници и индустрија за јаглен и неметали 

�БРИК�- Берово, ул. �Задарска� бб, Берово, Република 
Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство и преработка на јаглен 
 
3. датум на издавање на лиценцата:  
14 ноември 2005 година 
 
4. период на важење на лиценцата:   
26 години 
 
5. датум до кога важи лиценцата:  
14 ноември 2031 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЈГ-01.01.1/05 
 
7. Број на деловниот субјект - 4049829 
  
8. Единствен даночен број - 4001989100123 
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9. Вид и обем на енергетската  дејност  
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство и 
преработка на јаглен.  
Како енергетска дејност производство и преработка 

на јаглен, во смисла на оваа лиценца се смета повр-
шинска експлоатација на јагленот од лежиштето, него-
во збогатување и облагородување, како и преработка 
на јагленот во брикети и други производи. 

 
10. Подрачје за вршење на енергетската дејност 
- за вршење на енергетската дејност ќе се користи 

лежиштето за јаглен Берово кое што се наоѓа на 8 км 
јужно од Берово, на патот Берово-Струмица во близина 
на селото Ратово, на локалитетот наречен Ратевски ши-
рини, како и пет работни простории со вкупна површи-
на од 220 м² и помошни простории со вкупна површи-
на од 148 м². 
Експлоатационото поле е со површина од 0,89 км² и 

го зафаќа просторот ограничен со точки дефинирани со 
координати, меѓусебно поврзани со прави линии, со 
вредности дадени во следнава табела: 

 
 ТОЧКА КООРДИНАТА  X  КООРДИНАТА Y 

T1 4614635,00 7651600,00 
T2 4614635,00 7652385,00 
T3 4613500,00 7652600,00 
T4 4613500,00 7652385,00 

    
11. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди деловните простори и просториите во 

кои се врши енергетската дејност производство и пре-
работка на јаглен да ги исполнуваат пропишаните ус-
лови за вршење на дејноста; 

- има обезбедено одобрение за експлоатација и кон-
цесија за експлоатација на минералната суровина јаг-
лен, во согласност со закон; 

- обезбеди сигурно и безбедно вршење на дејноста 
производство и преработка на јаглен; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршењето на дејноста, за-
штита на конкуренцијата, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при рабо-
та; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во 
тековната година да доставува Годишен извештај за 
финансиското и деловното работење во претходната 
година.   
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. физички обем на производство и преработка на 

јаглен во текот на извештајна година, по видови на јаг-
лен, производи добиени со преработка на јаглен и про-
дажби по корисници. 

2. Финансиски извештаи:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди, и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца  

3. Превземени мерки во текот на извештајна годи-
на, за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење. 

4. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

5. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли.  

6. оценка за реализирање на планот за работа за се-
која година пооделно; 

7. бизнис план за тековната година. 
 
13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  
Носителот на лиценцата е должен: 
- да ја известува Регулаторната комисија за енерге-

тика за сите околности, настани и промени кои што 
имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето 
на дејноста. 

- по барање на Регулаторната комисија за енергети-
ка да доставува и други податоци во врска со вршење-
то на дејноста 

- најдоцна во рок од 30 дена, да ја извести Регула-
торната комисија за енергетика за секоја промена на 
расположивиот  капацитет за вршење на дејноста про-
изводство и преработка на јаглен. 

 
14. Обврска овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
15. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности 

 
16. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  



Стр. 16 - Бр. 99 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 ноември 2005 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 

 
 
 

 


