
 
 
 
 
 
 
 
 

"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок     за     рекламации     15    дена.  

Четврток, 31 јули 2003 
Скопје 

Број 51                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1184. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

 
Се прогласува Законот за водните заедници, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 јули 2003 година. 
 

      Бр. 07-4014/1     Претседател 
23 јули 2003 година     на Република Македонија, 
 
 
         Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и по-

стапката за основање, регистрација, работење, надзорот 
над аботењето и престанокот на водните заедници.  р

 
Член 2 

Под водна заедница, согласно со овој закон, се под-
разбира здружение на сопственици или корисници на 
земјоделско земјиште здружени заради користење, упра-
вување, одржување, изградба, реконструкција и доград-
ба на малите системи за наводнување и/или одводнува-
ње и делничната и/или разводната мрежа на хидромели-
оративните системи за наводнување и/или одводнување 
(во натамошниот текст: инфраструктура за наводнување 
и одводнување) на територијата на заедницата утврдена 
врз снова на хидромелиоративна единица. о

 
Член 3 

(1) Под хидромелиоративна единица, во смисла на 
овој закон, се подразбира определена површина на зем-
јиште опфатена или која може да се опфати со инфра-
структура за наводнување и/или одводнување и која 
претставува хидротехничка целина. 

(2) Хидромелиоративната единица е неделива, од-
носно во рамките на една утврдена територија може да 
постои само една водна заедница (во натамошниот 
текст: заедница).  

Член 4 
(1) Заедницата има својство на правно лице и е не-

профитна. 
(2) Заедницата може да отвори само една жиро-сме-

тка во деловна банка по претходна согласност од Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство - Управата за водостопанство (во натамошниот 
текст: Управа). 

Член 5 
(1) Заедницата може да ги врши следниве дејности: 
- набавка на вода за наводнување од правните лицa 

кои обезбедуваат вода за наводнување; 
- распределба на водата за наводнување на членови-

те и нечленовите на заедницата во рамките на терито-
ријата на заедницата; 

- одводнување; 
- користење, управување и одржување на инфра-

структурата за наводнување и/или одводнување; 
- доградба, реконструкција или подобрување на по-

стојната инфраструктура со која управува заедницата; 
- изградба на нови, мали системи за наводнување 

и/или одводнување на територијата на заедницата; 
- набавка, користење, одржување и замена на опре-

мата за наводнување и/или одводнување; 
- утврдување на висината на надоместокот за на-

воднување и одводнување и неговата наплата согласно 
со членот 57 став (2) алинеја 2 и членот 61 став (2) али-
неја 2 од овој закон и 

- активности кои се неопходни за вршење на овие 
дејности. 

(2) Со вршењето на дејностите од ставот (1) на овој 
член заедницата го поддржува развојот на земјоделс-
твото преку давање на сигурни услуги за наводнување 
и/или одводнување и ги застапува интересите на крај-
ните корисници во управувањето со водата за наводну-
вање. 

(3) Дејностите на заедницата од ставот (1) на овој 
член се дејности од јавен интерес. 

 
Член 6 

(1) Сопствениците или корисниците на земјоделско 
земјиште на територијата на заедницата кои не се чле-
нови на заедницата имаат еднакви права во однос на 
користењето и распределбата на расположливите коли-
чества вода за наводнување како и членовите на заед-
ницата. 

(2) Заедницата врз основа на договор ги регулира 
односите со сопствениците или корисниците на земјо-
делско земјиште на територијата на заедницата. 

(3) Заедницата има право на пристап и користење 
на земјиштето на сопствениците или корисниците на 
земјоделско земјиште заради поправки и преправки на 
инфраструктурата за наводнување и/или одводнување. 

(4) Пристапот и користењето се врши по претходно 
добиена согласност на сопственикот или корисникот 
на земјиштето. 

(5) Доколку сопственикот или корисникот се спро-
тивстави, заедницата може да донесе решение и воспо-
стави времена службеност врз земјиштето, со кое го 
определува обемот на службеноста, нејзиното време-
траење и престанокот на истата. 

(6) Против решението од ставот (5) на овој член, 
сопственикот или корисникот може да изјави жалба до 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво во рок од 15 дена од денот на донесувањето на ре-
шението. 

(7) Изјавената жалба од ставот (6) на овој член не 
го одлага извршувањето на решението, ако со неизвр-
шувањето на утврдените мерки ќе се предизвикаат пос-
ледици кои тешко можат да се отстранат. 
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(8) За штетата предизвикана со пристапот и кори-
стење на земјиштето врз основа на одредбите од ставо-
вите (3), (4) и (5) на овој член заедницата одговара спо-
ред конот за облигациони односи.  За

 
Член 7 

(1) Членовите и нечленовите на заедницата се долж-
ни до управниот одбор на заедницата да ги пријават 
потребите за вода и земјоделски култури што ќе бидат 
засејувани на тоа земјиште најдоцна до 1 октомври во 
тековната за наредната година. 

(2) Заедницата е должна до правното лице кое испо-
рачува вода за наводнување, заради изготвување на го-
дишните планови за наводнување, да го пријави земји-
штето и земјоделските култури што ќе бидат засејува-
ни на тоа земјиште најдоцна до 30 октомври во теков-
нат  за наредната година. а

 
Член 8 

(1) Заедницата, како единствен корисник, со дого-
вор ги регулира односите со правното лице кое испора-
чува вода за наводнување и/или кое ја прифаќа водата 
од одводнување од територијата на заедницата во сог-
ласност со закон. 

(2) Во договорот од ставот (1) на овој член заедни-
цата ќе се смета како корисник на вода на кој ќе му би-
де прекинато испорачувањето на вода ако не платил за 
користење на водата, ако ги оштетил објектите или не 
ги извршил другите обврски утврдени со овој закон. 

 
II. ОСНОВАЊЕ НА ВОДНА ЗАЕДНИЦА 

 
Член 9 

(1) Заедница може да основаат физички и правни ли-
це кои поседуваат повеќе од половината од земјоделско-
то земјиште на територијата на заедницата и имаат инте-
рес за вршење на дејностите од членот 5 на овој закон. 

(2) Заедница може да основаат и физички и правни 
лица сопственици или корисници на земјоделско земји-
ште, доколку за тоа се согласи сопственикот на земји-
штето. 

(3) Името на заедницата мора да ги содржи зборо-
вите: �водна заедница�. 

(4) Заедницата се основа на основачко собрание на 
ое се донесува акт за основање - статут. к

 
Член 10 

(1) Заедницата се основа на доброволна основа, на 
иницијатива на два или повеќе сопственици или корис-
ници на земјоделско земјиште кои формираат иниција-
тивен одбор. 

(2) Иницијативниот одбор ги свикува сите сопстве-
ници или корисници на земјоделско земјиште во рам-
ките на територијата на која може да се основа заедни-
цата на прелиминарно собрание. 

 
Член 11 

(1) На прелиминарното собрание се одобрува пред-
логот на иницијативниот одбор за територијата на која 
би се основала заедницата и инфраструктурата за на-
воднување и/или одводнување со која би управувала 
заедницата и се определуваат лица кои ќе го подготват 
предлогот на статутот и другите потребни документи 
за основање на заедницата по добивањето на мислење-
то од ставот (5) на овој член. 

(2) Иницијативниот одбор до Управата доставува 
информација за иницијативата за основање на заедни-
цата и за одржаното прелиминарно собрание. 

(3) Кон информацијата од ставот (2) на овој член се 
приложуваат и прегледна карта на територијата на заед-
ницата со инфраструктурата во размер 1:25.000, опис на 
инфраструктурата за наводнување и/или одводнување 
во рамките на таа територија, можниот број на членови 
на заедницата од вкупниот број на сопственици или ко-
рисници на земјоделско земјиште и нивни писмени изја-
ви дека со согласни да членуваат во заедницата. 

(4) Иницијативниот одбор од Управата може да ба-
ра стручна помош околу натамошните подготвителни 
дејствија за основање на заедницата. 

(5) Управата е должна во рок од 15 дена од денот на 
приемот на информацијата од ставот (2) на овој член да 
даде мислење по иницијативата за основање на заедни-
цат . а 

Член 12 
(1) Статутот на заедницата мора да содржи одредби за: 
- името и седиштето на заедницата; 
- опис на територијата на заедницата и инфрастру-

ктурата за наводнување и/или одводнување на таа те-
риторија, придружена со прегледна карта на територи-
јата и инфраструктурата; 

- дејностите кои заедницата ќе ги врши; 
- условите и начинот на пристапување во членство-

то на заедницата; 
- органите на заедницата; 
- постапката и начинот за свикување на собранието 

на заедницата; 
- начинот на одлучување и бројот на присутните чле-

нови потребен за кворум на седниците на собранието; 
- правото на глас на членовите на заедницата; 
- постапката за избор на членовите на Управниот 

одбор и претседателот; овластувањата, постапката за 
одлучување и надлежностите на Управниот одбор и 
претседателот; 

- условите и постапката за одговорноста и разрешу-
вање на претседателот и членовите на Управниот одбор 
и на претседавачот и членовите на одборот за контрола; 

- ограничување на дејствијата на претседателот на 
Управниот одбор; 

- постапката за изготвување на плановите за рас-
пределба на расположливите количества вода и коор-
динација на распоредот на наводнување; 

- постапката за изготвување на програмата за кори-
стење и одржување на инфраструктурата и опремата за 
наводнување и/или одводнување со која управува заед-
ницата; 

- постапката за утврдување на висината и наплатата 
на надоместоците за трошоците за услугите кои ги дава 
заедницата на членовите и нечленовите; 

- правото на членовите на заедницата да истапат од 
членството на заедницата и одредби за престанок на 
членството; 

- постапката за разрешување на спорови меѓу заед-
ницата и нејзините членови, како и меѓу членовите на 
заедницата; 

- постапката за одобрување на финансискиот план и 
годишните сметки; 

- постапката за измени и дополнувања на статутот 
на заедницата и  

- престанокот на заедницата. 
(2) Со статутот на заедницата можат да се уредат и 

дру и прашања во согласност со овој закон. г
 

Член 13 
(1) Иницијативниот одбор свикува основачко собра-

ние во рок од 15 дена од денот на добивањето на мис-
лењето од ставот (5) на членот 11 од овој закон. 

(2) Иницијативниот одбор ги известува потенцијални-
те членови на заедницата за времето и местото каде што 
тие можат да остварат увид во предлогот на статутот на 
заедницата пред денот на одржувањето на основачкото 
собрание, како и за потребните документи кои потенци-
јалните членови на заедницата треба да ги приложат на 
основачкото собрание како доказ за сопственоста или 
пра ото на користење на земјоделското земјиште. в

 
Член 14 

(1) Основачкото собрание го донесува статутот на 
заедницата со мнозинство гласови од потенцијалните 
членови на заедницата, под услов тие да поседуваат 
или користат повеќе од половината од земјоделското 
земјиште на територијата на заедницата. 
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(2) Доколку статутот на заедницата не биде доне-
сен, основачкото собрание се свикува повторно во рок 
од најмалку 20 дена.  

Член 15 
На основачкото собрание се избираат претседател 

на собранието, претседател и членови на Управниот 
одбор и членови на другите органи на заедницата пред-
видени со овој закон и статутот на заедницата. 

 
Член 16 

(1) Претседателот на Управниот одбор го доставува 
статутот на заедницата до Управата за одобрување во 
рок од осум дена од денот на донесувањето. 

(2) Управата одобрението на статутот го дава во 
рок од 15 дена од денот на приемот. 

(3) Ако Управата не го одобри статутот на заедни-
цата, заедницата може да изјави жалба до Комисијата 
за решавање во управна постапка во втор степен од об-
ласта на земјоделството, шумарството, водостопанс-
твото и ветеринарството на Владата на Република Ма-
кедонија во рок од осум дена од денот на добивањето 
на решението со кое не се одобрува статутот. 

 
Член 17 

(1) Во рок од 15 дена од денот на добивањето на 
одобрение на статутот на заедницата од Управата, прет-
седателот на Управниот одбор како овластено лице за 
застапување на заедницата поднесува пријава за упис 
на заедницата во регистарот на водните заедници (во 
натамошниот текст: регистар) што го води основниот 
суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на заедницата. 

(2) Регистарот на водните заедници е јавен. 
(3) Постапката за регистрација на заедницата се во-

ди според правилата за вонпроцесна постапка, ако со 
овој закон поинаку не е уредено. 

(4) Образецот и начинот на водење на регистарот го 
пропишува министерот за правда. 

 
Член 18 

Со пријавата за упис во регистарот се поднесува: 
- статутот на заедницата; 
- актот од Управата со кој се одобрува статутот; 
- записникот од основачкото собрание; 
- одлука за изборот на претседателот на Управниот 

одбор како овластено лице за застапување на заедницата. 
 

Член 19 
(1) Надлежниот суд е должен во рок од 30 дена од 

денот на поднесувањето на пријавата за упис да донесе 
решение со кое ќе одлучи за упис на заедницата во ре-
гистарот. 

(2) Заверен препис од решението за упис во реги-
старот основниот суд доставува до подносителот на 
пријавата. 

(3) Ако судот утврди дека пријавата за упис во ре-
гистарот не е комплетна, ќе побара од подносителот во 
рок од 15 дена да ги отстрани недостатоците и да ја 
комплетира пријавата. 

(4) Доколку подносителот не постапи по барањето 
на судот од ставот (3) на овој член, судот со решение 
ќе ја отфрли пријавата за упис во регистарот. 

(5) Против решението на судот од ставот (4) на овој 
член, подносителот има право на жалба до апелациони-
от суд во рок од 15 дена од денот на приемот на реше-
нието.  

Член 20 
Заверен препис од решението за упис во региста-

рот, како и примерок од одлуката по жалбата на реше-
нието за упис, надлежниот суд доставува до Управата. 

 
Член 21 

(1) Во случај на измени и дополнувања на статутот 
на заедницата, овластеното лице е должно во рок од 30 
дена од денот на донесувањето на измените и дополну-
вањата на статутот да поднесе пријава за упис на изме-
ните и дополнувањата. 

(2) Кон пријавата од ставот (1) на овој член се при-
ложува записник од седницата на собранието на заед-
ницата на која се донесени измените и дополнувањата 
на статутот, измените и дополнувањата на статутот и 
актот од Управата за одобрување на измените и допол-
нувањата.  

Член 22 
Заедницата стекнува својство на правно лице со де-

нот на објавувањето на уписот во регистарот во �Служ-
бен весник на Република Македонија�. 

 
Член 23 

Податоците запишани во регистарот се објавуваат 
во �Службен весник на Република Македонија�, на 
трошок на субјектот на уписот. 

 
Член 24 

(1) Надлежниот суд за регистрација во рок од осум 
дена од денот на уписот на заедницата во регистарот 
доставува податоци за уписот до Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

(2) Врз основа на податоците добиени од надлежни-
те судови за регистрација, Основниот суд Скопје I - 
Скопје води Единствен регистар на водните заедници 
во Република Македонија. 

 
Член 25 

Во случај на припојување, односно спојување на за-
едница кон, односно со друга заедница се применуваат 
одредбите на овој закон што се однесуваат на основање 
на заедницата. 

 
III. ЧЛЕНСТВО 

 
Член 26 

(1) Член на заедницата може да биде секое физичко 
или правно  лице, сопственик или корисник на земјо-
делско земјиште на територијата на заедницата, кое ги 
користи услугите на заедницата. 

(2) Правното лице кое сака да биде член на заедни-
цата должно е во писмена форма да ја извести заедни-
цата за лицето кое е овластено да го застапува во сите 
работи во врска со работењето на заедницата. 

 
Член 27 

Во случај кога определено земјоделско земјиште на 
територијата на заедницата се користи од два или пове-
ќе сопственици или корисници на земјиштето, сопстве-
ниците или корисниците одлучуваат кој од нив ќе ги 
претставува како член на заедницата, за што писмено 
ја и вестуваат заедницата. з 

Член 28 
При промена на сопственикот или корисникот на 

земјоделското земјиште, новиот сопственик или корис-
ник на земјиште може да стане член на заедницата са-
мо доколку сите обврски на претходниот член кон за-
едницата се намирени во целост. 

 
Член 29 

Заедницата може со статутот да определи да се 
ограничи временскиот рок за стапување во членството 
на заедницата само по завршувањето на сезоната за на-
воднување, освен во случај на наследување. 

 
Член 30 

(1) Членот на заедницата има право: 
- да учествува во активностите на заедницата под 

услов да ги има исполнето своите обврски спрема заед-
ницата; 

- да ги користи сите услуги обезбедени од страна на 
заедницата, под услов да ги има исполнето своите об-
врски спрема заедницата; 

- да учествува во работата на седницата на собрани-
ето, да избира членови на органите на заедницата и да 
биде избран во нив; 



Стр. 4 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2003 
 

- да ги компензира обврските спрема заедницата со 
услугите, трудот и средствата што ќе ги вложи за вр-
шење на дејностите на заедницата и 

- да остварува увид во работењето и во документа-
цијата на заедницата. 

(2) Членот на заедницата има и други права утврде-
ни со овој закон и статутот на заедницата. 

 
Член 31 

(1) Членот на заедницата е должен: 
- да го  почитува статутот и другите акти на заедни-

цата; 
- редовно да ги плаќа надоместоците за трошоците 

за услугите обезбедени од страна на заедницата, спо-
ред условите, во роковите и во висина утврдена со ста-
тутот и одлуките на собранието; 

- да ги извршува договорените работи со заедницата; 
- да не ја оштетува инфраструктурата или опремата 

за наводнување и/или одводнување на заедницата, 
- да го плати трошокот за поправка или замена на 

опремата на заедницата која била оштетена од негова 
страна и 

- да ја надомести штетата предизвикана од него на 
имотот и средствата со кои располага или управува за-
едницата. 

(2) Членот на заедницата има и други должности 
утврдени со овој закон и статутот на заедницата. 

 
Член 32 

(1) Членовите на заедницата имаат право да истапат 
од членството на заедницата. 

(2) Правото на доброволно истапување од членство-
то на заедницата не може да се остварува: 

- пред завршувањето на сезоната за наводнување и 
- во случај кога членот ги нема намирено своите 

обврски спрема заедницата. 
 

Член 33 
Членството во заедницата престанува во случај на: 
- смрт;  
- престанок или ликвидација на правното лице без 

правен наследник; 
- пренос на правото на сопственост или престанок 

на правото на користење на земјоделското земјиште; 
- доброволно истапување, 
- исклучување и 
- престанок на заедницата. 
 

IV. ОРГАНИ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА 
 

Член 34 
(1) Органи на заедницата се: 
- собрание; 
- управен одбор и 
- одбор за контрола. 
(2) Со статутот на заедницата може да се предвиди 

формирање и на други органи на заедницата. 
 

Член 35 
(1) Собранието е највисок орган на заедницата кој 

го сочинуваат сите членови на заедницата. 
(2) На седниците на собранието учествуваат сите 

членови на заедницата или нивни овластени претстав-
ници. 

(3) На седниците на собранието претседава претсе-
дателот на собранието. 

(4) Собранието може да работи и полноважно да 
одлучува ако на седницата присуствуваат најмалку 
51% од вкупниот број на членовите на заедницата. 

(5) Собранието своите одлуки ги донесува со мно-
зинство од гласовите на присутните членови, освен во 
случаите кога поинаку е уредено со овој закон и со ста-
тутот на заедницата. 

(6) За седниците на собранието се води записник. 

Член 36 
(1) Собранието се состанува најмалку двапати го-

дишно. 
(2) По потреба и во согласност со статутот на заед-

ницата, може да се свикаат вонредни седници на собра-
нието од страна на управниот одбор, одборот за кон-
трола или по барање на најмалку една четвртина од 
чле овите на заедницата. н 

Член 37 
Собранието ги врши следниве работи: 
- одлучува за измените и дополнувањата на стату-

тот на заедницата; 
- ги избира и разрешува претседателот и членовите 

на управниот одбор, одборот за контрола и другите ор-
гани утврдени со статутот на заедницата; 

- одлучува за промени на бројот и составот на орга-
ните на заедницата; 

- одлучува за пристапувањето, истапувањето, иск-
лучувањето од членство во заедницата и суспендира-
њето на правото на глас на членовите на заедницата; 

- ги донесува годишната сметка, годишниот изве-
штај и финансискиот план на заедницата по претходно 
добиено позитивно мислење од одборот за контрола; 

- ги усвојува извештаите на управниот одбор и од-
борот за контрола; 

- ја усвојува програмата за користење и одржување 
на инфраструктурата за наводнување и одводнување; 

- го усвојува планот за потребите од вода за навод-
нување на заедницата според видот на земјоделските 
култури што ќе бидат засејувани; 

- го усвојува планот за распределба на расположли-
вите количества вода и распоредот за наводнување; 

- одлучува за висината на надоместокот за наводну-
вање и одводнување; 

- одлучува по жалби против одлуките на управниот 
одбор, 

- одлучува за задолжување на заедницата; 
- го усвојува инвестициониот план на заедницата; 
- одлучува за овластувањата на претседателот на 

управниот одбор во работата со сметката на заедницата; 
- одлучува за потребата од вработување или анга-

жирање на лица за вршење на дејностите на заедницата 
и за висината на нивната плата, односно надоместок; 

- одлучува за спојувањето или припојувањето на за-
едницата кон друга заедница и за здружувањето со 
други заедници; 

- одлучува за престанок на заедницата и 
- врши други работи утврдени со овој закон и со 

статутот на заедницата.  
Член 38 

(1) Со статутот на заедницата се утврдува колку 
гласа има секој член. Статутот може да утврди дека: 

- секој член има еден глас; 
- правото на глас е сразмерно на големината на зем-

јиштето кое членот го поседува или користи, при што 
секој член има најмалку еден глас или 

- друг вид на прераспределба на гласовите која ќе 
обезбеди заштита на интересите на секој член на заед-
ницата. 

(2) Еден член не може да има повеќе од 10% од 
вку ниот број гласови. п 

Член 39 
(1) Доколку бројот на членови на заедницата над-

минува 200 или бројот на членовите на заедницата е 
толку голем што не е можно сите членови да гласаат на 
собранието, со статутот на заедницата може да се утвр-
ди воспоставување на репрезентативен систем. 

(2) Критериумите за групирање на членовите на за-
едницата и избор на нивни претставници во собрание-
то се утврдуваат со статутот на заедницата.  

Член 40 
Управниот одбор управува со работата на заедница-

та во согласност со овој закон, статутот и другите акти 
на заедницата. 
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Член 41 
(1) Управниот одбор се состои од најмалку пет чле-

на од кои два члена и претседател избрани од редот на 
членовите на заедницата и два члена кои што ги имену-
ва советот на единицата на локалната самоуправа што 
ја покрива заедницата. 

(2) Член на заедницата кој ги нема намирено своите 
обврски спрема заедницата или чие право на глас е сус-
пендирано од страна на собранието на заедницата нема 
право да биде избран за член или претседател на управ-
ниот одбор. 

(3) За членови и претседател на управниот одбор не 
можат да бидат избрани лица кои се брачни другари, 
роднини по крв во права линија до било кој степен и во 
странична линија до втор степен.  

Член 42 
Членовите и претседателот на управниот одбор се из-

бираат од страна на собранието за период од три години. 
 

Член 43 
Управниот одбор ги врши следниве работи: 
- го обезбедува спроведувањето на одлуките на со-

бранието;  
- ги свикува седниците на собранието и го подготвува 

предлогот на материјалите и актите кои ги разгледува 
или усвојува собранието; 

- предлага прашања за дневниот ред на седници на 
собранието; 

- поднесува извештаи за своето работење до собра-
нието; 

- го подготвува годишниот извештај за работата на 
заедницата; 

- го подготвува предлогот на финансискиот план и 
годишната сметка на заедницата; 

- го подготвува предлогот на планот за потребите 
на заедницата од вода за наводнување според видот на 
земјоделските култури што ќе бидат засејувани;  

- го подготвува предлогот на планот за  распредел-
ба на расположливите количества вода и распоредот за 
наводнување; 

- го подготвува предлогот за програмата за користе-
ње и одржување на инфраструктурата за наводнување 
и/или одводнување; 

- подготвува предлог за висината на надоместокот 
за наводнување и одводнување и 

- врши и други работи утврдени во статутот на за-
едницата кои не се во исклучива надлежност на собра-
нието.  

Член 44 
(1) Управниот одбор одлучува за висината и рокот 

за наплата на пристигнатиот надоместок за наводнува-
ње и одводнување со решение. 

(2) Против решението од ставот (1) на овој член во-
докорисникот има право на жалба до министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

(3) Конечната одлука на управниот одбор има кара-
ктер на извршна исправа.  

Член 45 
(1) Управниот одбор се состанува најмалку еднаш 

месечно. Седниците на управниот одбор ги свикува 
претседателот по сопствена иницијатива или по барање 
на најмалку една третина од неговите членови. 

(2) Управниот одбор може да работи ако на седни-
цата се присутни повеќе од половината од вкупниот 
број членови на управниот одбор. 

(3) Одлуките на управниот одбор се сметаат за до-
несени ако за нив гласале повеќе од половината од 
вкупниот број членови на управниот одбор. 

(4) За седниците на управниот одбор се води запис-
ник. 

Член 46 
(1) Собранието може да го разреши претседателот 

или член на управниот одбор пред истекот на неговиот 
мандат во случај на злоупотреба на овластувањата, не-
компетентност, запоставување на должноста и други 
случаи утврдени со статутот на заедницата. 

(2) Собранието избира нов претседател или член на 
управниот одбор на истата седница на која е разрешен 
претходниот претседател или член на одборот. 

 
Член 47 

За работата во управниот одбор на претседателот и 
членовите не им следува надомест. 

 
Член 48 

Претседателот претседава со седниците на управ-
ниот одбор. Во случај кога на седницата на управниот 
одбор при гласањето за определено прашање се добие 
еднаков број  гласови, за донесена се смета одлуката за 
која гласал претседателот на управниот одбор. 

 
Член 49 

Претседателот на управниот одбор ги врши следни-
ве работи: 

- го организира спроведувањето на одлуките на со-
бранието и управниот одбор; 

- работи со сметката на заедницата согласно со ов-
ластувањата утврдени од собранието со одлука; 

- вработува или ангажира лица за работните места 
кои се одобрени од собранието и одлучува за преста-
нок на работниот однос; 

- ја распределува работата и им дава упатство за ра-
ботата на вработените во заедницата и  

- ја застапува заедницата во правниот промет и од-
носите со трети лица. 

 
Член 50 

(1) Одборот за контрола го следи работењето на 
управниот одбор и неговиот претседател и ги контро-
лира сметките на заедницата. 

(2) Одборот за контрола задолжително ги прегледу-
ва годишните сметки и извештајот за работата на заед-
ницата и по прегледувањето му дава мислење на управ-
ниот одбор. Собранието не може да ја донесе годишна-
та сметка и годишниот извештај за работењето на заед-
ницата, ако претходно не добие позитивно мислење од 
одборот за контрола. 

(3) Одборот за контрола има право да побара свику-
вање на собранието на заедницата, со цел да го извести 
за повреда на законот или статутот од страна на управ-
ниот одбор или претседателот и има право на собрани-
ето да му предложи преземање мерки во согласност со 
овој закон и статутот на заедницата спрема членовите 
на заедницата кои не ги исполниле своите обврски. 

 
Член 51 

(1) Одборот за контрола се состои од најмалку пет 
члена и тоа тројца избрани од собранието на заедница-
та од редот на членовите на заедницата и два члена кои 
што ги именува советот на единицата на локалната са-
моуправа за период од три години. 

(2) Членовите на одборот за контрола од своите ре-
дови избираат претседавач. 

(3) Член на одборот за контрола не може да биде 
претседателот на управниот одбор и член на управниот 
одбор на заедницата. За членство во одборот за контро-
ла ќе се применуваат ставовите (2) и (3) од членот 41 
на овој закон. 

(4) За работата во одборот за контрола на членовите 
на одборот не им следува надомест. 

 
Член 52 

(1) Собранието може да разреши член на одборот за 
контрола пред истекот на неговиот мандат во случај на 
некомпетентност, незаинтересираност за работата, зло-
употреба на овластувањата или други случаи утврдени 
со статутот на заедницата, во иста постапка како и при 
неговото именување. 

(2) Собранието избира нов член на одборот за кон-
трола на истата седница на која е разрешен членот на 
одборот за контрола. 



Стр. 6 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2003 
 

Член 53 
(1) Одборот за контрола може да работи ако на сед-

ницата се присутни повеќе од половината од вкупниот 
број членови на одборот за контрола. 

(2) Одлуките на одборот за контрола се сметаат за 
донесени ако за нив гласале повеќе од половината од 
вкупниот број членови на одборот за контрола. 

(3) Одборот за контрола се свикува најмалку еднаш 
на три месеци. За седниците на одборот за контрола се 
води записник.  

Член 54 
(1) Членовите на одборот за контрола за својата ра-

бота одговараат пред собранието на заедницата. 
(2) Одборот за контрола поднесува полугодишни и 

годишни извештаи за извршената контрола до собрани-
ето. 

(3) По потреба, одборот за контрола може да подне-
сува извештаи и за пократки рокови од роковите од 
ставот (2) на овој член. 

(4) времето на поднесување на извештаите до со-
бранието се утврдува со статутот на заедницата. 

 
Член 55 

Одговорноста на претседателот на управниот од-
бор, односно на членот на управниот одбор и на одбо-
рот за контрола се утврдува со статутот на заедницата. 

 
V. ЕВИДЕНЦИЈА НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА 

 
Член 56 

Заедницата води: 
- регистар на членовите на заедницата, со опис на 

површината и локацијата на земјиштето на членот и 
името на сопственикот во случај кога корисникот на 
земјиштето е член на заедницата. Регистарот на члено-
вите на заедницата се ажурира при секоја промена на 
членството;  

- прегледна карта на територијата и инфраструкту-
рата на заедницата;  

- евиденција на инфраструктурата со која управува 
заедницата;  

- евиденција на нечленовите на кои заедницата им 
обезбедува и дистрибуира вода;  

- евиденција за количествата на вода обезбедени на 
членовите и нечленовите;  

- евиденција на наплатените надоместоци и износи-
те кои се должат;  

- евиденција  на записниците од седниците на со-
бранието;  

- евиденција на записниците од седниците на управ-
ниот одбор;  

- евиденција на записниците од седниците на одбо-
рот за контрола и 

- евиденција на средствата со кои располага или 
управува заедницата. 

 
VI. ПРАВНИ ОДНОСИ МЕЃУ ВОДНАТА  
ЗАЕДНИЦА И НЕЈЗИНИТЕ ЧЛЕНОВИ 

 
Член 57 

(1) Заедницата има право од членовите да:  
- наплати надоместок за наводнување и одводнува-

ње и 
- обезбеди средства за изградба на нови, мали си-

стеми за наводнување и/или одводнување или за рекон-
струкција и доградба на постојната инфраструктура за 
наводнување и/или одводнување. 

(2) Заедницата ја формира висината на надоместо-
кот за наводнување и одводнување, кој се состои од:  

- дел што се плаќа кон правното лице кое испорачу-
ва вода за наводнување, во согласност со договор, и  

- дел за покривање на трошоците за користење и 
одржување на инфраструктурата за наводнување и/или 
одводнување. 

Член 58 
(1) Со статутот на заедницата се уредува начинот и 

постапката за исклучување од членство на заедницата 
и суспендирање на правото на глас. 

(2) Одлуките за исклучување од членство или сус-
пендирање на правото на глас ги донесува собранието 
на заедницата, на предлог на одборот за контрола или 
управниот одбор. 

 
Член 59 

(1) Правото на глас на членот на заедницата може 
да биде суспендирано во случај кога членот ги нема на-
мирено своите обврски кон заедницата во определен 
период утврден во статутот. 

(2) Суспензијата на правото на глас престанува по 
намирувањето на обврските кон заедницата од страна 
на членот. 

 
Член 60 

Споровите меѓу членовите на заедницата, како и 
меѓу заедницата и членовите во врска со работата на 
заедницата се решаваат на начин утврден со статутот 
на заедницата. 

 
VII. ОДНОСИ МЕЃУ ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА  

И НЕЧЛЕНОВИТЕ 
 

Член 61 
(1) Собранието на заедницата одлучува за висината 

на надоместокот за наводнување и одводнување кој се 
наплаќа од нечленовите кои ги користат услугите што 
ги обезбедува заедницата. 

(2) Надоместокот кој го плаќаат нечленовите се со-
стои од:  

- цената за наводнување која се плаќа на правното 
лице кое испорачува вода за наводнување, во соглас-
ност со Законот за водите;  

- дел за покривање на трошоците за користење и 
одржување на инфраструктурата за наводнување и/или 
одводнување и  

- дел за покривање на трошоците за планираната из-
градба на нови, мали системи за наводнување и/или од-
воднување или за реконструкција и доградба на постој-
ната инфраструктура за наводнување и/или одводнување. 

(3) Собранието на заедницата ја образложува своја-
та одлука за утврдување на годишниот надоместок за 
наводнување и одводнување за нечленовите со изложу-
вање на пресметката за надоместок за наводнување и 
одводнување во одлуката. 

(4) Собранието ги заснова пресметките за утврдува-
ње на висината на надоместокот за нечленовите врз ос-
нова на барањата за вода од нечленовите кои тие и ги 
доставуваат на заедницата не подоцна од 30 септември 
во тековната за наредната година. 

(5) Заедницата има право од сите нечленови и во 
случај кога нечленот не ги користи услугите кои ги 
обезбедува заедницата, да го наплати делот од цената 
за наводнување кој служи за покривање на дел од тро-
шоците кои не зависат од испорачаните количества во-
да, во согласност со Законот за водите и кој правното 
лице кое испорачува вода за наводнување го наплаќа 
од заедницата. 

 
VIII. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ВОДНАТА  

ЗАЕДНИЦА 
 

Член 62 
(1) Управата ја следи работата на заедницата, при 

што има право:  
- да врши увид во целокупната документација на за-

едницата;  
- да врши контрола на инфраструктурата за навод-

нување и/или одводнување, со цел да се обезбеди 
стручна помош и совет за соодветно одржување на ин-
фраструктурата;  
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- да побара од управниот одбор во рок од осум дена 
да свика седница на собранието, ако има финансиски 
неправилности во работењето на заедницата;  

- по писмено барање на најмалку пет члена, да по-
бара од управниот одбор во рок од осум дена да свика 
седница на собранието, ако констатира дека заедницата 
не работи во согласност со овој закон или статутот на 
заедницата;  

- да ги запознае членовите на заедницата за своите 
наоди на седницата на собранието кога таа е свикана во 
согласност со алинеите 3 и 4 од овој став;  

- да го разреши управниот одбор и да назначи при-
времен управник додека собранието не избере нов 
управен одбор, доколку управниот одбор не свика сед-
ница на собранието во рокот утврден во алинеите 3 и 4 
на овој став и 

- да ги извести надлежните органи за констатирани-
те неправилности во работењето на заедницата. 

(2) Против решението од ставот (1) алинеја 6 на 
овој член може да се изјави жалба до министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 
15 дена од денот на донесувањето на решението. 

 
Член 63 

(1) За извршените работи од членот 62 на овој закон 
Управата составува записник. 

(2) При вршењето на работите од членот 62 на овој 
закон Управата има право од заедницата да бара ин-
формации и документација во врска со работењето на 
заедницата.  

Член 64 
Управата води евиденција на регистрираните заед-

ници во која се содржани и детални податоци за тери-
торијата на заедницата и инфраструктурата за наводну-
вање и/или одводнување со која тие управуваат.  

Член 65 
Управата, по барање на заедницата, дава мислење 

во случаите на изградба на нови, мали системи за на-
воднување и/или одводнување од страна на заедницата 
и реконструкција и доградба на постојната инфрастру-
ктура за наводнување и/или одводнување со која упра-
вува заедницата. 

 
IX. СРЕДСТВА НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА  

Член 66 
(1) Заедницата може да стекнува предмети, парични 

средства и имотни права. 
(2) Извори на средства на заедницата се:  
- од вршење на дејностите од членот 5 на овој за-

кон,  
- средства од членовите,  
- заеми и кредити,  
- донации,  
- подароци,  
- средства одобрени по програми од надлежни др-

жавни институции и локалната самоуправа и  
- други извори. 
(3) Остварените средства, заедницата ги користи за 

дејностите утврдени во член 5 од овој закон. 
(4) Контролата на законското и наменското кори-

стење на средствата на заедницата се врши согласно со 
Законот за ревизија.  

Член 67 
Средствата што заедницата ги стекнува се нејзина 

сопственост, освен оние изз мени со овој закон. е 
Член 68 

(1) Доградената или реконструирана инфраструкту-
ра за наводнување и/или одводнување од страна на за-
едницата е во државна сопственост. 

(2) Вложувањата во новоизградени мали системи за 
наводнување и/или одводнување од страна на заедни-
цата се уредува со договор склучен меѓу заедницата и 
Владата на Република Македонија. 

Член 69 
Заедницата сметководството го води согласно со за-

кон. 
 
X. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА  
ЗА НАВОДНУВАЊЕ И/ИЛИ ОДВОДНУВАЊЕ 
 

Член 70 
(1) Владата  на Република Македонија, по предлог 

на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесува одлука за пренесување на кори-
стење и управување на инфраструктурата за наводну-
вање и/или одводнување на заедницата. 

(2) Одлуката за пренесување на користењето и 
управувањето со инфраструктурата за наводнување 
и/или одводнување може да се укине само по донесува-
ње на одлука за отворање на постапка за стечај или ли-
квидација на заедницата. 

 
XI. ЗДРУЖУВАЊЕ НА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

 
Член 71 

Заради здружување на средствата, преземање и ко-
ординација на дистрибуцијата на водата за наводнува-
ње меѓу заедниците и користење и одржување на ин-
фраструктурата за наводнување и/или одводнување ме-
ѓу заедниците, две или повеќе заедници можат да фор-
мираат сојузи или други форми на здружување во сог-
ласност со одредбите на овој закон за основање на за-
едницата. 

 
XII. ПРЕСТАНОК НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА 

 
Член 72 

Заедницата престанува да постои: 
- со одлука на собранието на заедницата за припоју-

вање или спојување со друга заедница и 
- со исполнување на условите за стечај или ликви-

дација, или со исполнување на други услови утврдени 
со закон. 

 
Член 73 

Инфраструктурата за наводнување и/или одводну-
вање која е имот на Република Македонија, а е прене-
сена на користење и управување на заедницата, не мо-
же да биде предмет на стечајна или ликвидациона по-
стапка. 

 
Член 74 

(1) Заедницата го губи правниот субјективитет со 
бришењето од регистарот на водните заедници. 

(2) По бришењето на заедницата од регистарот, до 
основање на нова заедница за остварувањето на водо-
стопанската дејност од јавен интерес на територијата 
на заедницата се грижи Владата на Република Македо-
нија, по предлог на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

 
XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 75 

Прописот од членот 17 став (4) на овој закон ќе се 
донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон.  

Член 76 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Глава V-Здруженија на водокорисни-
ците за наводнување и одводнување од Законот за во-
дите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
4/98 и 19/2000).  

Член 77 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
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L I G J I 
P{R BASHK{SIT{ E UJ{RAVE 

 
I. DISPOZITA T{ P{RGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me k[t[ ligj rregullohen kushtet, m[nyra dhe procedura 
p[r themelimin, regjistrimin, pun[n, mbik[qyrje n[ pun[n 
dhe pushimin me pun[ t[ bashk[sive t[ uj[rave.  

 
Neni 2 

Me bashk[si t[ uj[rave, n[ pajtim me k[t[ ligj, 
n[nkuptohet shoqata e pronar[ve apo shfryt[zuesve t[ 
tok[s bujq[sore t[ bashkuar p[r shkak t[ shfryt[zimit, 
udh[heqjes, mir[mbajtjes, nd[rtimit, rikonstruimit dhe 
kryerjes s[ nd[rtimit t[ sistemeve t[ vogla p[r ujitje 
dhe/apo tharje dhe rrjetin ndar[s dhe/ose deg[zues t[ 
sistemeve meliorative p[r ujitje dhe/apo tharje (n[ tekstin e 
m[tejm[: infrastruktura p[r ujitje dhe tharje) n[ territorin e 
bashk[sis[ t[ p[rcaktuar n[ baz[ t[ nj[sis[ 
hidromeliorative.   

Neni 3 
(1) Me nj[si hidromeliorative, sipas k[tij ligji, 

n[nkuptojm[ sip[rfaqe t[ caktuar t[ tok[s t[ p[rfshir[ apo 
q[ mund t[ p[rfshihet me infrastruktur[ p[r ujitje dhe/apo 
tharje dhe q[ paraqet t[r[si hidroteknike.  

(2) Nj[sia hidromeliorative [sht[ e pandashme, 
gjegj[sisht n[ kuad[r t[ nj[ territori t[ caktuar mund t[ 
ekzistoj[ vet[m nj[ bashk[si e ujërave (n[ tekstin e 
m[tejm[: bashk[sia). 

 
Neni 4 

(1) Bashk[sia ka cil[sin[ e personit juridik dhe [sht[ 
joprofitabile. 

(2) Bashk[sia mund t[ hap[ vet[m nj[ xhirollogari n[ 
bank[n afariste me pajtim paraprak t[ Ministris[ s[ 
Bujq[sis[, Pylltaris[ dhe Ekonomis[ s[ uj[rave - Drejtoris[ 
s[ ekonomis[ s[ ujërave (n[ teksitin e m[tejm[: Drejtoria). 

 
Neni 5 

(1) Bashk[sia mund t'i kryej[ k[to veprimtari:  
- furnizim t[ ujit p[r ujitje nga personat juridik q[ 

sigurojn[ uj[ p[r ujitje; 
- ndarje t[ ujit p[r ujitje p[r an[tar[t dhe joan[tar[t e 

bashk[sis[ n[ kuad[r t[ territorit t[ bashk[sis[; 
- tharje; 
- shfryt[zim, administrim dhe mir[mbajtje t[ 

infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje; 
- kryerje nd[rtimi, rikonstruim apo p[rmir[sim t[ 

infrastuktur[s s[ p[rhershme me t[ cil[n administron 
bashk[sia; 

- nd[rtim t[ sistemeve t[ reja dhe t[ vogla p[r ujitje 
dhe/apo tharje n[ territorin e bashk[sis[; 

- furnizim, shfryt[zim, mir[mbajtje dhe z[vend[sim t[ 
pajisjes p[r ujitje dhe/apo tharje; 

- caktim t[ lart[sis[ s[ kompensimit p[r ujitje dhe 
tharje dhe ark[timit s[ saj n[ pajtim me nenin 57 paragrafin 
(2) alinen[ 2 dhe nenin 61 paragarafin (2) alinen[ 2 t[ k[tij 
ligji dhe 

- aktivitete q[ jan[ t[ domosdoshme p[r kryerjen e 
k[tyre veprimtarive. 

(2) Me kryerjen e veprimtarive nga paragrafi (1) i k[tij 
neni bashk[sia e p[rkrah zhvillimin e bujq[sis[ p[rmes 
dh[nies s[ sh[rbimeve t[ sigurta p[r ujitje dhe/apo tharje 
dhe i p[rfaq[son intresat e shfryt[zuesve t[ fundit me 
administrimin e  ujit  p[r ujitje. 

(3) Veprimtarit[ e bashk[sive nga paragrafi (1) i k[tij 
neni jan[ veprimtari me interes publik. 

 
Neni 6 

(1) Pronar[t apo shfryt[zuesit e tok[s bujq[sore n[ 
territorin e bashk[sis[ q[ nuk jan[ an[tar[ t[ bashk[sis[ 
kan[ t[ drejta t[ barabarta n[ raport me shfryt[zimin dhe 
ndarjen e sasive t[ ujit n[ disponim p[r ujitje si dhe 
an[tar[ve t[ bashk[sis[.  

(2) Bashk[sia n[ baz[ t[ marr[veshjes i rregullon 
marr[dh[niet me pronar[t apo shfryt[zuesit e tok[s 
bujq[sore n[ territorin e bashk[sis[.  

(3) Bashk[sia ka t[ drejt[ qasjeje dhe shfryt[zimi t[ 
tok[s s[ pronar[ve apo shfryt[zuesve t[ tok[s bujq[sore 
p[r shkak t[ rregullimit dhe p[rmir[simit t[ infrastruktur[s 
p[r ujitje dhe/apo tharje.  

(4) Qasja dhe shfryt[zimi kryhet me pajtim t[ marr[ 
paraprak nga pronari apo shfryt[zuesi i tok[s.  

(5) N[se pronari apo shfryt[zuesi kund[rshton, 
bashk[sia mund t[ marr[ vendim dhe t[ vendos[ 
administrim n[ koh[ t[ caktuar p[r tok[n, me t[ cil[n e 
cakton madh[sin[ e administrimit, koh[zgjatjen e saj dhe 
nd[rprerjen e t[ nj[jt[s.  

(6) Kund[r vendimit nga paragrafi (5) i k[tij neni, 
pronari apo shfryt[zuesi mund t'i parashtroj[ ankes[ 
ministrit t[ Bujq[sis[, Pylltaris[ dhe Ekonomis[ s[ uj[rave 
n[ afat prej 15 dit[sh nga dita e marrjes s[ vendimit.  

(7) Ankesa e dh[n[ nga paragrafi (6) i k[tij neni nuk e 
shtyn kryerjen e vendimit, n[se me moskryerjen e masave 
t[ p[rcaktuara do t[ shkaktohen pasoja q[ v[shtir[ mund t[ 
m[njanohen.  

(8) P[r d[min e shkaktuar me qasjen dhe shfryt[zimin e 
tok[s n[ baz[ t[ dispozitave nga paragraf[t (3), (4) dhe (5) 
t[ k[tij neni bashk[sia p[rgjigjet sipas Ligjit p[r 
marr[dh[niet obligative.  

 
Neni 7 

(1) An[tar[t dhe joanëtar[t e bashk[sis[ jan[ t[ 
obliguar K[shillit drejtues t[ bashk[sis[ t'ia paraqesin 
nevojat p[r uj[ dhe kulturat bujq[sore  t[ cilat do t[ mbillen 
n[ at[ tok[ m[ s[ voni deri m[ 1 tetor t[ vitit n[ vijim p[r 
vitin e ardhsh[m.  

(2) Bashk[sia [sht[ e obligueshme q[ personit juridik i 
cili b[n furnizim me uj[ p[r ujitje, p[r shkak t[ p[rgatitjes 
s[ planeve vjetore p[r ujitje, ta paraqes[ tok[n dhe kulturat 
bujq[sore q[ do t[  mbillen n[ at[ tok[ m[ s[ voni deri  m[ 
30 tetor t[ vitit n[ vijim p[r vitin e ardhsh[m. 

 
Neni 8 

(1) Bashk[sia,  si shfryt[zues i vet[m, me marr[veshje i 
rregullon marr[dh[niet me personin juridik q[ furnizon me 
uj[ p[r ujitje dhe/apo q[ e pranon ujin e tharjes nga territori 
i bashk[sis[ n[ pajtim me ligjin.  

(2) N[ marr[veshjen e paragrafit (1) t[ k[tij neni 
bashk[sia do t[ llogaritet si shfryt[zues i ujit q[ do t'i 
nd[rpritet d[rgimi i ujit n[se nuk ka paguar p[r 
shfryt[zimin e ujit, n[se i ka d[mtuar objektet apo nuk i ka 
kryer obligimet tjera t[ p[rcaktuara me k[t[ ligj.  

 
II. THEMELIMI I BASHK{SIS{ S{ UJ{RAVE 

 
Neni 9 

(1) Bashk[si mund t[ themelojn[ personat fizik dhe 
juridik q[ posedojn[ m[ shum[ se gjysm[n e tok[s 
bujq[sore n[ territorin e bashk[sis[ dhe kan[ interes p[r 
kryerjen e veprimtarive nga neni 5 i k[tij ligji.  

(2) Bashk[si mund t[ themelojn[ edhe perosnat fizik 
dhe juridik pronar[ apo shfryt[zues t[ tok[s bujq[sore, 
n[se p[r at[ pajtohet pronari i tok[s.  

(3) Emri i bashk[sis[ patjet[r duhet t'i p[rmbaj[ fjal[t 
''bashk[si e ujërave''. 

(4) Bashk[sia themelohet n[ kuvendin themelues ku 
nxirret akti p[r themelim - statuti.  

 
Neni 10 

(1) Bashk[sia themelohet n[ baz[ vullnetare, n[ 
iniciativ[ t[ dy ose m[ tep[r pronar[ve apo shfryt[zuesve 
t[ tok[s bujq[sore q[ formojn[ K[shill iniciativ.  

(2) K[shilli iniciativ i th[rret t[ gjith[ pronar[t apo 
shfryt[zuesit e tok[s bujq[sore n[ kuad[r t[ territorit n[ t[ 
cilin mund t[ themelohet bashk[sia n[  Kuvendin 
preliminar.   

Neni 11 
(1) N[ Kuvendin preliminar miratohet propozimi i 

K[shillit iniciativ p[r territorin ku do t[ themelohej 
bashk[si dhe infrastruktura p[r ujitje dhe/ose tharje me t[ 
cil[n do t[ administronte bashk[sia dhe caktohen personat 
q[ do ta p[rgatisin projektstatutin dhe dokumentet tjera t[ 
duhura p[r themelimin e bashk[sis[ pas marrjes s[ 
mendimit nga paragrafi (5) i k[tij neni. 
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(2) K[shilli iniciativ e informon Drejtorin[ p[r 
iniciativ[n e themelimit t[ bashk[sis[ dhe p[r mbajtjen e 
kuvendit preliminar.  

(3) Me informat[n e paragrafit (2) t[ k[tij neni 
dor[zojn[ edhe hart[ topografike t[ territorit t[ bashk[sis[ 
me infrastruktur[ n[ p[rpjestim 1: 25 000, p[rshkrim t[ 
infrastruktur[s p[r ujitje dhe/apo tharje n[ kuad[r t[ atij 
territori, numri i mundsh[m i an[tar[ve t[ bashk[sis[ nga 
numri i p[rgjithsh[m i pronar[ve apo shfryt[zuesve t[ 
tok[s bujq[sore dhe deklaratat e tyre me shkrim se jan[ n[ 
pajtueshm[ri t[ jen[ anëtar[ t[ bashk[sis[.  

(4) K[shilli iniciativ nga Drejtoria mund t[ k[rkoj[ 
ndihm[ profesionale rreth veprimeve t[ m[tutjeshme 
p[rgatitore p[r themelimin e bashk[sis[.  

(5) Drejtoria [sht[ e obligueshme q[ n[ afat prej 15 
dit[sh nga dita e pranimit t[ informatave nga paragrafi (2) i 
k[tij neni t[ jap[ mendim p[r iniciativ[n p[r themelimin e 
bashk[sis[.   

Neni 12 
(1) Statuti i bashk[sis[ patjet[r duhet t[ p[rmbaj[ 

dispozita p[r:  
- emrin dhe selin[ e bashk[sis[; 
- p[rshkrimin e territorit t[ bashk[sis[ dhe 

infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje t[ atij territori, t[ 
shoq[ruar me hart[ topografike t[ territorit dhe t[ 
infrastruktur[s; 

- veprimtarit[ q[ bashk[sia do t'i kryej[; 
- kushtet dhe m[nyr[n e qasjes n[ anëtar[sin[ e 

bashk[sis[; 
- organet e bashk[sis[; 
- procedur[n dhe m[nyr[n p[r thirrjen e kuvendit t[ 

bashk[sis[; 
- m[nyr[n e vendosjes dhe numrin e an[tar[ve prezent 

q[ jan[ t[ nevojsh[m p[r kuorum n[ mbledhjen e kuvendit; 
- t[ drejt[n p[r votim t[ an[tar[ve t[ bashk[sis[; 
- procedur[n p[r zgjedhje t[ an[tar[ve t[ K[shillit 

drejtues dhe kryetarit, autorizimet, procedur[n p[r 
vendosje dhe kompetencat e K[shillit drejtues dhe 
kryetarit; 

- kushtet dhe procedur[n p[r p[rgjegj[sin[ dhe 
shkarkimin e kryetarit dhe an[tar[ve t[ k[shillit drejtues 
dhe t[ udh[heq[sit dhe anëtar[ve t[ K[shillit p[r kontroll; 

- kufizimin e veprimeve t[ kryetarit t[ K[shillit 
drejtues; 

- procedur[n p[r p[rgatitjen e planeve p[r ndarjen e 
sasive t[ disponuara t[ ujit dhe koordinimin e orarit p[r 
ujitje; 

- procedur[n p[r p[rgatitjen e programit p[r 
shfryt[zimin dhe mir[mbajtjen e infrastruktur[s dhe 
pajisjes p[r ujitje dhe/ose tharje me t[ cil[n administron 
bashk[sia; 

- procedur[n p[r caktimin e lart[sis[ dhe pages[s s[ 
kompensimeve p[r harxhimet p[r sh[rbimet q[ ua jep  
bashk[sia anëtar[ve dhe joanëtar[ve; 

- t[ drejt[n e anëtar[ve t[ bashk[sis[ t[ dalin nga 
anëtar[sia e bashk[sis[ dhe dispozita p[r pushimin e 
anëtar[sis[; 

- procedur[n p[r zgjidhjen e kontesteve mes bashk[sive 
dhe anëtar[ve t[ tyre, si dhe mes anëtar[ve t[ bashk[sis[; 

- procedur[n p[r miratimin e planit financiar dhe 
llogarive vjetore; 

- procedur[n p[r ndryshime dhe plot[sime t[ statutit t[ 
bashk[sive dhe  

- pushimi i pun[s s[ bashk[sis[. 
(2) Me statutin e bashk[sis[ mund t[ rregullohen edhe 

][shtje t[ tjera n[ pajtim me k[t[ ligj. 
 

Neni 13 
(1) K[shilli iniciativ th[rret kuvendin themelues n[ afat 

prej 15 dit[sh nga dita e marrjes s[ mendimit nga paragrafi 
(5) i nenit 11 t[ k[tij ligji.  

(2) K[shilli iniciativ i informon anëtar[t potencial t[ 
bashk[sis[ p[r koh[n dhe vendin ku ata mund t[ realizojn[  
shikim n[ propozim statusin e bashk[sis[ para dit[s s[ 
mbajtjes s[ kuvendit themelues, si dhe p[r dokumentet e 
duhura q[ anëtar[t potencial t[ bashk[sis[ duhet t'i 
paraqesin n[ kuvendin themelues si d[shmi p[r pron[n apo 
t[ drejt[n e shfryt[zimit t[ tok[s bujq[sore.  

Neni 14 
(1) Kuvendi themelues nxjerr statutin e bashk[sis[ me 

shumic[ votash nga anëtar[t potencial t[ bashk[sis[, me 
kusht q[ ata t[ posedojn[ apo shfryt[zojn[ m[ tep[r se 
gjysm[n e tok[s bujq[sore n[ territorin e bashk[sis[.  

(2) N[se statuti i bashk[sis[ nuk nxirret, kuvendi 
themelues mblidhet p[rs[ri n[ afat prej s[ paku 20 dit[ve.  

 
Neni 15 

N[ kuvendin themelues zgjedhen kryetari i kuvendit, 
kryetari dhe anëtar[t e k[shillit drejtues dhe an[tar[t e 
organeve tjera t[ bashk[sis[ t[ parapara me k[t[ ligj dhe 
statutin e bashk[sis[.   

Neni 16 
(1) Kryetari i k[shillit drejtues e dor[zon statutin e 

bashk[sis[ n[ Drejtori p[r miratim n[ afat prej 8 dit[sh nga 
dita e nxjerrjes.  

(2) Drejtoria b[n miratimin e statutit  n[ afat prej 15 
dit[sh nga dita e pranimit.  

(3) N[se Drejtoria nuk e miraton statutin e bashk[sis[, 
bashk[sia mund t[ parashtroj[ ankes[ n[ Komisionin p[r 
zgjidhjen e  procedur[s administrative n[ shkall[n e dyt[ 
n[ l[min e bujq[sis[, pylltaris[ ekonomis[ s[ uj[rave dhe 
veterinaris[ n[ Qeverin[ e Republik[s s[ Maqedonis[ n[ 
afat prej 8 dit[sh nga dita e marrjes s[ vendimit me t[ cilin 
nuk miratohet statuti.   

Neni 17 
(1) N[ afat prej 15 dit[ve nga dita e marrjes s[ lejes s[ 

statutit t[ bashk[sis[ nga Drejtoria, kryetari i K[shillit 
drejtues si person i autorizuar p[r p[rfaq[simin e 
bashk[sis[ dor[zon flet[paraqitje p[r regjistrimin e 
bashk[sis[ n[ regjistrin e bashk[sis[ s[ ujërave (n[ tekstin 
e m[tejm[: regjistri) q[ e mban gjyqi themelor n[  rajonin e 
t[ cilit  gjendet selia e bashk[sis[.  

(2) Regjistri i bashk[sis[ s[ ujërave [sht[ publik.  
(3) Procedura p[r regjistrimin e bashk[sis[ b[het sipas 

rregullave t[ procesit jasht[procedural, n[se me k[t[ ligj 
nuk [sht[ rregulluar ndryshe.  

(4) Formularin dhe m[nyr[n e udh[heqjes s[ regjistrit e 
rregullon ministri i Drejt[sis[.   

Neni 18 
Me flet[paraqitjen p[r regjistrim n[ regjist[r dor[zohet: 
- statuti i  bashk[sis[; 
- akti nga Drejtoria me t[ cilin miratohet statuti; 
- procesverbali nga kuvendi themelues; 
- vendimi p[r zgjedhjen e kryetarit t[ K[shillit drejtues 

si person i autorizuar p[r p[rfaq[simin e bashk[sis[.  
 

Neni 19 
(1) Gjyqi kompetent [sht[ i obliguar q[ n[ afat prej 30 

dit[sh nga dita e d[rgimit t[ flet[paraqitjes p[r regjistrim t[ 
merr vendim me t[ cilin do t[ vendos[ p[r regjitrim t[ 
bashk[sis[ n[ regjist[r.  

(2) Kopjen e v[rtetuar t[ vendimit p[r regjistrim n[ 
regjist[r gjyqi themelor e d[rgon deri te dor[zuesi i 
fletëparaqitjes.  

(3) N[se gjyqi konkludon se fletëparaqitja p[r 
regjistrim nuk [sht[ komplete, do t[ k[rkoj[ nga dor[zuesi 
n[ afat prej 15 dit[sh t'i m[njanoj[ mungesat dhe ta 
kompletoj[ fletëparaqitjen. 

(4) N[se dor[zuesi nuk vepron sipas k[rkes[s s[ gjyqit 
nga paragrafi (3) i k[tij neni, gjyqi me vendim do ta 
refuzoj[ fletëparaqitjen p[r regjistrim n[ regjist[r.  

(5) Kund[r vendimit t[ gjyqit nga paragrafi 4 i k[tij 
neni, dor[zuesi ka t[ drejt[ ankese deri te gjyqi i apelit n[ 
afat prej 15 dit[sh nga dita e marrjes s[ vendimit.   

Neni 20 
Kopjen e v[rtetuar t[ vendimit p[r regjistrim n[ 

regjist[r, si dhe ekzemplarin  nga vendimi sipas ankes[s s[ 
vendimit p[r regjistrim, gjyqi kompetent e d[rgon deri te 
Drejtoria.   

Neni 21 
(1) N[ rast t[ ndryshimit dhe plot[simit t[ statutit t[ 

bashk[sis[, personi i autorizuar [sht[ i obliguar q[ n[ afat 
prej 30 dit[sh nga dita e marrjes s[ ndryshimeve dhe 
plot[simeve t[ statutit t[ d[rgoj[ fletëparaqitje p[r 
regjistrim t[ ndryshimeve dhe plot[simeve.  
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(2) Me fletëparaqitjen nga paragrafi (1) i k[tij neni 
dor[zohet procesverbal nga mbledhja e kuvendit t[ 
bashk[sis[ n[ t[ cil[n jan[ miratuar ndryshimet dhe 
plot[simet e statutit, ndryshimet dhe plot[simet e statutit 
dhe aktin nga Drejtoria p[r miratimin e ndryshimeve dhe 
plot[simeve.   

Neni 22 
Bashk[sia fiton cil[sin[ e perosnit juridik n[ dit[n e 

shpalljes s[ regjistrimit n[ regjist[r n[ "Gazet[n zyrtare t[ 
Republik[s s[ Maqedonis[".  

 
Neni 23 

T[ dh[nat e sh[nuara n[ regjist[r shpallen n[ ,,Gazet[n 
zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis['', n[ shpenzim t[ 
subjektit t[ regjistrimit.  

Neni 24 
(1) Gjyqi kompetent p[r regjistrim n[ afat prej 8 dit[sh 

nga dita e regjistrimit t[ bashk[sin[ n[ regjistrin jep t[ 
dh[na p[r regjistrim n[ Gjyqin themelor Shkup I n[ Shkup.   

(2) N[ baz[ t[ t[ dh[nave t[ marrura nga gjyqet 
kompetente p[r regjistrim, Gjyqi themelor Shkup I n[ 
Shkup mban Regjist[r amz[ t[ bashk[sis[ s[ ujërave n[ 
Republik[n e Maqedonis[.  

 
Neni 25 

N[ rast t[ p[rngjitjes, gjegj[sisht bashkimit t[ 
bashk[sis[ me, gjegj[sisht me bashk[si tjet[r zbatohen 
dispozitat e k[tij ligji q[ kan[ t[ b[jn[ me themelimin e 
bashk[sis[.  

 
III. ANËTAR{SIA 

 
Neni 26 

(1) Anëtar i bashk[sis[ mund t[ jet[ ]do person fizik 
apo juridik, pronar apo shfryt[zues i tok[s bujq[sore n[ 
territorit e bashk[sis[, q[ i shfryt[zon sh[rbimet e 
bashk[sis[.  

(2) Personi juridik i cili d[shiron t[ b[het anëtar i 
bashk[sis[ [sht[ i obliguar q[ me shkrim ta informoj[ 
bashk[sin[ p[r personin q[ [sht[ i autorizuar ta p[rfaq[soj[ 
n[ t[ gjitha pun[t n[ lidhje me pun[n e bashk[sis[.  

 
Neni 27 

N[ rast kur nj[ tok[ e caktuar bujq[sore n[ territorin e 
bashk[sis[ shfryt[zohet nga dy apo m[ tep[r pronar[ apo 
shfryt[zues t[ tok[s, pronar[t apo shfryt[zuesit vendosin 
cili prej tyre do t'i p[rfaq[soj[ si an[tar i bashk[sis[ p[r 
]'gj[ me shkrim e lajm[rojn[ bashk[sin[.  

 
Neni 28 

Gjat[ nd[rrimit t[ pronarit apo shfryt[zuesit t[ tok[s 
bujq[sore, pronari i ri apo shfryt[zuesi i tok[s mund t[ 
b[het anëtar i bashk[sis[ vet[m n[se t[ gjitha obligimet e 
anëtarit paraprak ndaj bashk[sis[ jan[ t[ p[rmbushura n[ 
t[r[si.   

Neni 29 
Bashk[sia ka mund[si q[ me statut t[ p[rcaktoj[ q[ t[ 

kufizohet afati i koh[s p[r hyrje n[ anëtar[sim t[ 
bashk[sis[ vet[m pas kryerjes s[ sezon[s p[r ujitje, p[rve] 
n[ rast t[ trash[gimit.   

Neni 30 
(1) Anëtari i bashk[sis[ ka t[ drejt[:  
- t[ marr[ pjes[ n[ aktivitetet e bashk[sis[ me kusht t'i 

ket[ t[ plot[suara obligimet e tij ndaj bashk[sis[; 
- t'i shfryt[zoj[ t[ gjitha sh[rbimet e siguruara nga ana 

e bashk[sis[, me kusht q[ t'i plot[soj[ obligimet e tij ndaj 
bashk[sis[.  

- t[  marr[ pjes[ n[ pun[n e mbledhjeve t[ kuvendit, t[ 
b[j[ zgjedhjen e anëtar[ve e organeve t[ bashk[sis[ dhe t[ 
jet[ i zgjedhur n[ to; 

- t'i kompensoj[ obligimet ndaj bashk[sis[ me 
sh[rbimet, pun[n dhe mjetet q[ do t[ investoj[ p[r kryerjen 
e veprimeve t[ bashk[sis[ dhe 

- t[ realizoj[ shikim n[ pun[n dhe dokumentacionin e 
bashk[sis[.  

(2) Anëtari i bashk[sis[ ka t[ drejta t[ tjera t[ 
p[rcaktuara me k[t[ ligj dhe statutin e bashk[sis[.  

Neni 31 
(1) Anëtari i bashk[sis[ [sht[ i obliguar:  
- ta respektoj[ statutin dhe aktet tjera t[ bashk[sis[;  
- rregullisht t'i paguaj[ kompensimet p[r harxhimet e 

sh[rbimeve t[ siguruara nga ana e bashk[sis[, sipas 
kushteve, n[ afatet dhe n[ lart[si t[ p[rcaktuara me statutin 
dhe vendimet e kuvendit; 

- t'i kryej[ pun[t e kontraktuara me bashk[sin[; 
- t[ mos e d[mtoj[ infrastruktur[n apo pajisjet p[r ujitje 

dhe/apo tharje t[ bashk[sis[; 
- ta paguaj[ harxhimin p[r rregullimin apo 

z[vend[simin e pajisjes s[ bashk[sis[ q[ ka qen[ e d[mtuar 
nga ana e tij dhe 

- ta kompensoj[ d[min e shkaktuar nga ai p[r pron[n 
dhe mjetet me t[ cilat disponon apo administron bashk[sia.  

(2) Anëtari i bashk[sis[ ka obligime t[ tjera t[ 
p[rcaktuara me k[t[ ligj dhe me statutin e bashk[sis[.  

 
Neni 32 

(1) Anëtar[t e bashk[sis[ kan[ t[ drejt[ t[ dalin nga 
anëtar[sia e bashk[sis[.  

(2) E drejta e daljes vullnetare nga anëtar[sia e 
bashk[sis[ nuk mund t[ realizohet:  

- para mbarimit t[ sezon[s p[r ujitje dhe 
- n[ rast kur anëtari nuk i kryen obligimet ndaj 

bashk[sis[.   
Neni 33 

Anëtar[simi n[ bashk[si pushon n[ rast t[:  
- vdekjes; 
- nd[rprerjes apo likuidimit t[ personit juridik pa 

trash[gimtar juridik; 
- bartjes t[ s[ drejt[s t[ pron[sis[ apo ndalimit t[ s[ 

drejt[s s[ shfryt[zimit t[ tok[s bujq[sore; 
- daljes vullnetare; 
- p[rjashtimit dhe 
- pushimit t[ pun[s s[ bashk[sis[.  
 

IV. ORGANET E BASHK{SIS{ S{ UJËRAVE 
 

Neni 34 
(1) Organet e bashk[sis[ s[ ujërave jan[:  
- kuvendi;  
- k[shilli drejtues dhe  
- k[shilli p[r kontroll.  
(2) Me statutin e bashk[sis[ mund t[ parashihet 

formimi i organeve t[ tjera t[ bashk[sis[.  
 

Neni 35 
(1) Kuvendi [sht[ organi m[ i lart[ i bashk[sis[ q[ e 

p[rb[jn[ t[ gjith[ anëtar[t e bashk[sis[.  
(2) N[ mbledhjet e kuvendit marrin pjes[ t[ gjith[ 

an[tar[t e bashk[sis[ apo p[rfaq[suesit e tyre t[ autorizuar.  
(3) N[ mbledhjet e kuvendit udh[heq kryetari i 

kuvendit.  
(4) Kuvendi mund t[ punoj[ dhe n[ m[nyr[ t[ 

plotfuqishme t[ vendos[ n[se n[ mbledhje marrin pjes[ s[ 
paku 51% nga numri i p[rgjithsh[m i anëtar[ve t[ 
bashk[sis[.  

(5) Kuvendi, vendimet e tij i merr me shumic[ votash 
t[ an[tar[ve q[ marrin pjes[, p[rve] n[ rastet kur ndryshe 
[sht[ rregulluar me k[t[ ligj dhe me statutin e bashk[sis[.  

(6) P[r mbledhjet n[ kuvend mbahet procesverbal.  
 

Neni 36 
(1) Kuvendi takohet s[ paku dy her[ n[ vit.  
(2) Sipas nevoj[s dhe n[ pajtim me statutin e 

bashk[sis[, mund t[ mbahen mbledhje t[ jasht[zakonshme 
n[ kuvend nga ana e k[shillit drejtues, k[shillit p[r kontroll 
apo me k[rkes[ t[ s[ paku nj[ t[ kat[rt[s s[ anëtar[ve t[ 
bashk[sis[.   

Neni 37 
Kuvendi i kryen pun[t si vijon:  
- vendos p[r ndryshimet dhe plot[simet e statutit t[ 

bashk[sis[;  
- i zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe an[tar[t e 

k[shillit drejtues, k[shillin p[r kontroll dhe organet e tjera 
t[ p[rcaktuara me statusin e bashk[sis[; 

- vendos p[r ndryshimet e numrit dhe p[rb[rjes s[ 
organeve t[ bashk[sis[; 
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- vendos p[r hyrjen, daljen p[rjashtimin nga anëtarsia 
n[ bashk[si dhe suspendimin e t[ drejt[s n[ vot[ t[ 
anëtar[ve t[ bashk[sis[; 

- nxjerr llogari vjetore, raprtin vjetor dhe planin 
financiar t[ bashk[sis[ pas mendimit pozitiv t[ fituar 
paraprakisht nga K[shilli p[r kontroll;  

- i miraton raportet e K[shillit drejtues dhe K[shillit p[r 
kontroll; 

- e miraton programin p[r shfryt[zimin dhe 
mir[mbajtjen e infrastruktur[s p[r ujitje dhe tharje; 

- miraton planin p[r nevojat e ujit p[r ujitje t[ 
bashk[sis[ sipas llojit t[ kulturave bujq[sore q[ do t[ 
mbillen; 

- miraton planin p[r ndarjen e sasive t[ disponuara t[ 
ujit dhe orarin p[r ujitje; 

- vendos p[r lart[sin[ e kompensimit p[r ujitje dhe 
tharje; 

- vendos p[r ankesa kund[r vendimit t[ k[shillit 
drejtues; 

- vendos p[r borxhet e bashk[sis[; 
- e miraton planin investues t[ bashk[sis[; 
- vendos p[r autorizimet e kryetarit t[ k[shillit drejtues  

n[ pun[n me llogarin[ e bashk[sis[; 
- vendos p[r nevojat e pun[simit ose angazhimet t[ 

personave p[r kryerjen e veprimtarive t[ bashk[sis[ dhe 
p[r lart[sin[ e rrogave t[ tyre, p[rkat[sisht kompensimet; 

- vendos p[r bashkim ose p[r bashkangjitje t[ 
bashk[sis[ me bashk[si tjet[r dhe bashkim  me bashk[si t[ 
tjera; 

- vendos p[r nd[rprerjen e bashk[sis[ dhe 
- kryen pun[ t[ tjera t[ p[rcaktuara me k[t[ ligj dhe 

statutin e bashk[sis[.  
 

Neni 38 
(1) Me statutin e bashk[sis[ p[rcaktohet  sa vota ka 

secili an[tar. Statuti mund t[ p[rcaktohet n[se:  
- ]do an[tar ka nj[ vot[; 
- e drejta e vot[s [sht[ n[ p[rmas[ me madh[sin[ e 

tok[s t[ cil[n an[tari e posedon ose e shfryt[zon, gjat[ s[ 
cil[s ]do an[tar ka s[ paku nj[ vot[ ose 

- tjet[r lloj t[ shp[rndarjes s[ votave q[ do t[ siguroj[ 
mbrojtje t[ interesave t[ ]do an[tari t[ bashk[sis[. 

(2) Nj[ an[tar mund t[ ket[ m[ s[ shumti 10% nga 
numri i p[rgjithsh[m i votave.  

 
Neni 39 

(1) N[se numri i an[tar[ve t[ bashk[sis[ i tejkalon 200 
ose numri i an[tar[ve t[ bashk[sis[ [sht[ aq i madh q[ nuk 
mundet t[ gjith[ an[tar[t t[ votojn[ n[ Kuvend, me statutin 
e bashk[sis[ mund t[ p[rcaktohet vendosja e sistemit 
reprezentativ.  

(2) Kriteret p[r grupimin e an[tar[ve t[ bashk[sis[ dhe 
zgjedhjen e p[rfaq[suesve t[ tyre n[ kuvend p[rcaktohen 
me statutin e bashk[sis[.  

 
Neni 40 

K[shilli drejtues administron me pun[n e bashk[sis[ n[ 
pajim me k[t[ ligj, statutin dhe aktet t[ tjera t[ bashk[sis[.  

 
Neni 41 

(1) K[shilli drejtues p[rb[het nga s[ paku pes[ an[tar[ 
nga t[ cil[t dy an[tar[ dhe kryetari jan[ t[ zgjedhur nga 
radh[t e an[tar[ve t[ bashk[sis[ dhe dy an[tar[ t[ cil[t i 
em[ron K[shilli i nj[sis[ s[ administrimit lokal q[ e 
p[rfshin bashk[sin[. 

(2) Anëtari i bashk[sis[ q[ nuk i ka plot[suar obligime 
e veta ndaj bashk[sis[ ose e drejta e t[ cilit p[r vot[ [sht[ 
suspenduar nga ana e kuvendit t[ bashk[sis[ nuk ka t[ 
drejt[ t[ zgjedhet si an[tar ose kryetar i k[shillit drejtues.  

(3) P[r an[tar dhe kryetar t[ k[shillit drejtues nuk mund 
t[ zgjedhen personat q[ jan[ ]ift bashk[shortor[, familjar 
nga gjaku n[ vij[ t[ dejt[ t[ ]far[do shkalle dhe n[ vij[ 
an[sore t[ shkall[s s[ dyt[.  

 
Neni 42 

Anëtar[t dhe kryetari i K[shillit drejtues zgjedhen nga  
ana e kuvendit p[r periudh[ tre vje]are.  

Neni 43 
K[shilli drejtues i kryen pun[t si vijon:  
- siguron zbatimin e vendimeve t[ Kuvendit; 
- th[rret mbledhje t[ kuvendit dhe p[rgatit propozim 

materialet dhe aktet t[ cilat i shqyrton dhe miraton 
kuvendi; 

- propozon pika t[ rendit t[ dit[s n[ mbledhjen e 
kuvendit; 

- dor[zon raport p[r pun[n e vet deri n[ kuvend; 
- p[rgatit raport vjetor p[r pun[n e bashk[sis[; 
- p[rgatit propozimplanin financiar dhe llogari vjetore 

t[ bashk[sis[; 
- p[rgatit propozimplan p[r nevojat e bashk[sis[ p[r 

ujitje sipas llojit t[ kulturave bujq[sore q[ do t[ mbillen; 
- p[rgatit propozimplan p[r ndarjen e sasive t[ 

disponuara t[ ujit dhe orarin p[r ujitje; 
- p[rgatit propozim programin p[r shfryt[zimin dhe 

mir[mbajtjen e infrastruktur[s p[r ujitje dhe /ose tharje; 
- p[rgatit propozim p[r lart[sin[ e komepnsimit p[r 

ujitje dhe tharje; 
- kryen edhe pun[ t[ tjera t[ p[rcaktuara me statutin e 

bashk[sis[ t[ cilat nuk jan[ vet[m n[ kompetenc[ 
ekskluzive t[ kuvendit. 

 
Neni 44 

(1) K[shilli drejtues vendos p[r lart[sin[ dhe afatin e 
pages[s s[ kompensimit t[ arritur p[r ujitje dhe tharje me 
vendim. 

(2) Kund[r vendimit nga paragrafi (1) i k[tij neni, 
shfryt[zuesi i ujit ka t[ drejt[ ankese n[ Ministrin[ e 
Bujq[sis[, Pylltaris[ dhe Ekonomis[ s[ Ujërave. 

(3) Vendimi p[rfundimtar i K[shillit drejtues nga 
paragrafi paraprak ka karakter t[ dokumentit zbatues.  

 
Neni 45 

(1) K[shilli drejtues takohet s[ paku nj[ her[ n[ muaj. 
Mbledhjet e K[shillit drejtues i th[rret kryetari me 
iniciativ[ personale ose me k[rkes[ t[ s[ paku nj[ t[ tret[n 
t[ an[tar[ve t[ tij.  

(2) K[shilli drejtues mund t[ punoj[ n[se n[ mbledhje 
jan[ t[ pranish[m m[ shum[ se gjysma e numrit t[ 
p[rgjithsh[m t[ an[tar[ve t[ K[shillit drejtues. 

(3) Vendimet e K[shillit drejtues llogariten si t[ 
marrura n[se p[r to votojn[ m[ shum[ se gjysma e numrit 
t[ p[rgjithsh[m e an[tar[ve t[ K[shillit drejtues. 

(4) N[ mbledhjet e K[shillit drejtues mbahet 
procesverbal.  

 
Neni 46 

(1) Kuvendi mund ta shkarkoj[ kryetarin ose an[tarin e 
K[shillit drejtues para skadimit t[ mandatit t[ tij n[ rast t[ 
keqp[rdorimit t[ autorizimeve, jokompetentshm[ris[, l[rjes 
pasdore t[ obligimeve dhe raste t[ tjera t[ p[rcaktuara me 
statutin e bashk[sis[.  

(2) Kuvendi zgjedh kryetar t[ ri ose an[tar t[ K[shillit 
drejtues n[ t[ nj[jt[n mbledhje n[ t[ cil[n [sht[ shkarkuar 
kryetari paraprak ose an[tari i k[shillit.  

 
Neni 47 

P[r pun[n n[ K[shillin drejtues, kryetarit dhe an[tar[ve 
nuk u takon kompensim.  

 
Neni 48 

Kryetari kryeson me mbledhjet e K[shillit drejtues. N[ 
rast kur n[ mbledhje t[ K[shillit drejtues gjat[ votimit t[ 
nj[ ][shtjeje t[ caktuar fitohet num[r i barabart[ i votave, i 
miratuar llogaritet vendimi p[r t[ cilin ka votuar kryetari i 
K[shillit Drejtues. 

 
Neni 49 

Kryetari i K[shillit drejtues i kryen pun[t si vijon:  
- e organizon zbatimin e vendimeve t[ Kuvendit t[ 

k[shillit drejtues; 
- punon me llogarin[ e bashk[sis[ n[ pajtim me 

autorizimet e p[rcaktuara t[ kuvendit me vendim; 
- pun[son ose angazhon persona n[ vende t[ pun[s q[ 

jan[ miratuar nga kuvendi dhe vendos p[r nd[rprerjen e 
marr[dh[nies s[ pun[s; 
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- b[n ndarjen e pun[s dhe jep udh[zime p[r pun[n e t[ 
pun[suarve n[ bashk[si dhe 

- e p[rfaq[son bashk[sin[ n[ qarkullim juridik dhe 
marr[dh[niet me personat e tret[.  

Neni 50 
(1) K[shilli p[r kontroll e p[rcjell pun[n e K[shillit 

drejtues dhe kryetarit t[ tij dhe i kontrollon llogarit[ e 
bashk[sis[; 

(2) K[shilli p[r kontroll detyrimisht i kontrollon 
llogarit[ vjetore dhe raportin e pun[s s[ bashk[sis[ dhe pas 
shqyrtimit i jep mendim K[shillit drejtues. Kuvendi nuk 
mund t[ nxjerr[ llogari vjetore dhe raport vjetor p[r pun[n 
e bashk[sis[, n[se paraprakisht nuk fiton mendim pozitiv 
nga K[shilli p[r kontroll.  

(3) K[shilli p[r kontroll ka t[ drejt[ t[ thirr[ kuvendin e 
bashk[sis[ me q[llim t[ njoftimit p[r shkeljen e ligjit ose 
statutit nga ana e K[shillit drejtues ose kryetarit dhe ka t[ 
drejt[ kuvendit t'i propozoj[ t[ marr[ masa n[ pajtim me 
k[t[ ligj dhe statutin e bashk[sis[ ndaj an[tar[ve t[ 
bashk[sis[ t[ cil[t nuk i kan[ plot[suar obligimet e tyre.  

 
Neni 51 

(1) K[shilli p[r kontroll p[rb[het prej s[ paku 5 an[tar[ 
edhe at[ tre t[ zgjedhur nga kuvendi i bashk[sis[ nga 
radh[t e an[tar[ve t[ bashk[sis[ dhe dy an[tar[ t[ cil[t i 
em[ron k[shilli i nj[sis[ s[ vetadministrimit lokal n[ 
periudh[ tre vje]are.  

(2) An[tar[t e K[shillit p[r kontroll nga radh[t e tyre 
zgjedhin kryesues.  

(3) An[tari i K[shillit p[r kontroll nuk mund t[ jet[ 
kryetar i K[shillit Drejtues dhe an[tar i K[shillit Drejtues i 
bashk[sis[. P[r anëtar[sim n[ K[shillin p[r kontroll 
zbatohen paragraf[t (2) dhe (3) t[ nenit 41 t[ k[tij ligji.  

(4) P[r pun[n n[ K[shillin p[r kontroll an[tar[ve t[ 
K[shillit nuk u takon kompensim.  

 
Neni 52 

(1) Kuvendi mund t[ shkarkoj[ an[tarin e K[shillit p[r 
kontroll para skadimit t[ mandatit t[ tij n[ rast t[ 
jokompetentshm[ris[, mosinteresimit p[r pun[, 
keqp[rdorim t[ autorizimeve ose raste t[ tjera t[ 
p[rcaktuara me statutin e bashk[sis[, n[ procedur[ t[ nj[jt[ 
sikur gjat[ em[rimit t[ tij.  

(2) Kuvendi zgjedh an[tar[ t[ rinj t[ K[shillit p[r 
kontroll n[ mbledhjen e nj[jt[ kur [sht[ shkarkuar an[tari i 
K[shillit p[r kontroll.   

Neni 53 
(1) K[shilli p[r kontroll mund t[ punoj[ n[se n[ 

mbledhje jan[ t[ pranish[m m[ shum[ se gjysma nga 
numri i p[rgjithsh[m i an[tar[ve t[ K[shillit p[r kontroll. 

(2) vendimet e K[shillit p[r kontroll konsiderohen si t[ 
marrura n[se p[r ato kan[ votuar m[ shum[ se gjysma nga 
numri i p[rgjithsh[m i an[tar[ve t[ K[shillit p[r kontroll.  

(3) K[shilli p[r kontroll thirret s[ paku nj[ her[ n[ tre 
muaj. N[ mbledhjet e K[shillit p[r kontroll mbahet 
procesverbal.   

Neni 54 
(1) An[tar[t e K[shillit p[r kontroll p[r pun[n e tyre 

japin p[rgjegj[si para Kuvendit t[ bashk[sis[.  
(2) K[shilli p[r kontroll dor[zon raporte  gjysm[vjetore 

dhe vjetore p[r kontrollin e b[r[ deri n[ kuvend.  
(3) Sipas nevoj[s, K[shilli p[r kontroll mund t[ 

dor[zoj[ raport edhe p[r afate m[ t[ shkurtra se afatet nga 
paragrafi (2) i k[tij neni.  

(4) Koha e dor[zimit t[ raporteve deri n[ Kuvend 
p[rcaktohet me statutin e bashk[sis[.  

 
Neni 55 

P[rgjegj[sia e kryetarit t[ K[shillit drejtues p[rkat[sisht 
an[tarit t[ K[shillit Drejtues dhe t[ K[shillit p[r kontroll 
p[rcaktohet me statutin e bashk[sis[.  

 
V. EVIDENCA E BASHK{SIS{ S{ UJËRAVE  

Neni 56 
Bashk[sia mban:  
- regjist[r t[ an[tar[ve t[ bashk[sis[, me p[rshkrim t[ 

sip[rfaqes dhe lokacionit t[ tok[s t[ an[tarit dhe emrin e 
pronarit n[ rast kur shfryt[zuesi i tok[s [sht[ an[tar i 
bashk[sis[. Regjistri i an[tar[ve t[ bashk[sis[ azhurohet 
gjat[ ]do nd[rrimi t[ anëtar[sis[; 

- hart[ p[rshkruese t[ territorit dhe infrastruktur[s s[ 
bashk[sis[; 

- evidenc[ t[ infrastruktur[s me t[ cil[n administron 
bashk[sia; 

- evidenc[ t[ joan[tar[ve t[ cil[ve bashk[sia u siguron 
dhe distribuon uj[; 

- evidenc[ p[r sasin[ e ujit t[ siguruar p[r an[tar[t dhe 
joan[tar[t; 

- evidenc[ p[r kompensimin e paguar dhe shum[n t[ 
cil[n i kan[ borxh; 

- evidenc[ p[r procesverbalet nga mbledhjet e 
kuvendit; 

- evidenc[ p[r procesverbalet p[r mbledhjet e K[shillit 
Drejtues; 

- evidenc[ p[t procesverbalet nga mbledhjet e K[shillit 
p[r kontroll dhe 

- evidenc[ t[ mjeteve me t[ cilat disponon dhe 
administron bashk[sia. 

 
VI. RAPORTET JURIDIKE ND{RMJET BASHK{SIS{ 

S{ UJËRAVE DHE AN{TAR{VE T{ TYRE 
 

Neni 57 
(1) Bashk[sia ka t[ drejt[ nga an[tar[t t[ b[j[:  
- pages[n e kompensimit p[r ujitje dhe tharje; 
- t[ siguroj[ mjete p[r nd[rtimin e sistemeve t[ reja t[ 

vogla p[r ujitje dhe/ose tharje ose p[r rikonstruimin dhe 
nd[rtimin e infrastruktur[s ekzistuese p[r ujitje dhe/ose 
tharje. 

(2) Bashk[sia e formon lart[sin[ e kompensimit p[r 
ujitje dhe tharje, q[ p[rb[het prej:  

- pjes[s q[ paguhet ndaj personit juridik q[ furnizon me 
uj[ p[r ujitje, n[ pajtim me marr[veshjen dhe 

- pjes[s q[ mbulon shpenzimet p[r shfryt[zimin dhe 
mir[mbajtjen e infrastruktur[s p[r uitje dhe/ose tharje. 

 
Neni 58 

(1) Me statutin e bashk[sis[ rregullohet m[nyra dhe 
procedura e p[rjashtimit nga anëtar[sia e bashk[sis[ dhe 
suspendimin e t[ drejt[s n[ vot[. 

(2) Vendimet t[ p[rjashtohen nga anëtar[sia ose 
suspendimin e t[ drejt[s n[ vot[ i bie kuvendi i bashk[sis[, 
me propozim t[ K[shillit p[r kontroll dhe K[shillit 
drejtues.  

Neni 59 
(1) E drejta n[ vot[ e anëtarit t[ bashk[sis[ mund t[ 

suspendohet n[ rast kur anëtari nuk i ka kryer obligimet e 
veta ndaj bashk[sis[ n[ periudh[ t[ caktuar t[ p[rcaktuar 
me statut.  

(2) Suspendimi n[ t[ drejt[ vote nd[rprehet pas 
kryerjes s[ obligimeve ndaj bashk[sis[ nga ana e an[tarit. 

 
Neni 60 

Kontestet mes an[tar[ve t[ bashk[sis[, si dhe mes 
bashk[sis[ dhe anëtar[ve n[ lidhje me pun[n e bashk[sis[ 
zgjidhen n[ m[nyr[ t[ p[rcaktuar me statutin e bashk[sis[.  

 
VII. MARR{DH{NIET MES BASHK{SIS{ 

S{ UJËRAVE DHE JOANËTAR{VE 
 

Neni 61 
(1) Kuvendi i bashk[sis[ vendos p[r lart[sin[ e 

kompensimeve p[r ujitje dhe tharje q[ paguhet nga an[tar[t 
t[ cil[t i shfryt[zojn[ sh[rbimet q[ i siguron bashk[sia.  

(2) Kompensimi q[ e paguajn[ joan[tar[t p[rb[het nga:  
- ]mimi p[r ujitje q[ i paguhet personit juridik q[ 

siguron uj[ p[r ujitje, n[ pajtim me Ligjin p[r uj[rat; 
- pjesa p[r mbulimin e shpenzimeve p[r shfryt[zimin 

dhe mir[mbajtjen e infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje 
dhe 

- pjesa p[r mbulimin e shpenzimeve t[ nd[rtimeve t[ 
reja t[ planifikuara t[ sistemeve t[ vogla t[ ujitjes dhe/ose 
tharjes ose p[r rikonstruimin dhe mbind[rtimin e 
infrastruktur[s ekzistuese p[r ujitje dhe/ose tharje. 

(3) Kuvendi i bashk[sis[ e arsyeton vendimin e vet p[r 
p[rcaktimin e kompensimit vjetor p[r ujitje dhe tharje t[ 
joan[tar[ve me paraqitjen e kompensimit t[ llogaritur p[r 
ujitje dhe tharje n[ vendim; 
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(4) Kuvendi i mb[shtet llogarit[ p[r p[rcaktimin e 
lart[sis[ s[ kompensimit p[r joan[tar[t n[ baz[ t[ 
k[rkesave p[r uj[ nga joan[tar[t t[ cil[t ata i dor[zojn[ n[ 
bashk[si jo m[ von[ se 30 shtatori t[ vitit n[ vijim p[r vitin 
e ardhsh[m. 

(5) Bashk[sia ka t[ drejt[ nga t[ gjith[ joan[tar[t dhe 
n[ rast kur joan[tari nuk i shfryt[zon sh[rbimet q[ i 
siguron bashk[sia, ta ark[toj[ pjes[n e ]mimit p[r ujitje q[ 
sh[rben p[r mbulimin e pjes[s s[ shpenzimeve t[ cilat nuk 
varen nga sasia e ujit t[ siguruar, n[ pajtim me Ligjin p[r 
uj[rat dhe t[ cilin personi juridik q[ furnizon me uj[ p[r 
ujitje e ark[ton nga bashk[sia.  

 
VIII. MBIK{QYRJA N{ PUN{N E BASHK{SIS{  

S{ UJËRAVE 
 

Neni 62 
(1) Drejtoria e p[rcjell pun[n e bashk[sis[, gjat[ s[ 

cil[s ka t[ drejt[:  
- t[ b[j[ shikim n[ dokumentacionin e plot[ t[ 

bashk[sis[; 
- t[ b[j[ kontroll t[ infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose 

tharje, me q[llim q[ t[ siguroj[ ndihm[ profesionale dhe 
k[shilla p[r mir[mbajtjen p[rkat[se t[ infrastruktur[s; 

- t[ k[rkoj[ nga K[shilli drejtues n[ afat prej tet[ dit[sh  
t[ konvokoj[ mbledhje t[ Kuvendit, n[se ka parregullsi 
financiare n[ pun[n e bashk[sis[; 

- sipas k[rkes[s me shkrim nga s[ paku pes[ an[tar[, t[ 
k[rkojn[ nga K[shilli drejtues n[ afat prej 8 dit[sh t[ 
konvokoj[ mbledhje t[ kuvendit, n[se konstaton se 
bashk[sia nuk punon n[ pajtim me k[t[ ligj ose statutin e 
bashk[sis[;  

- t'i njoftoj[ an[tar[t e bashk[sis[ me konstatimet e tyre 
n[ mbledhje t[ kuvendit kur ajo [sht[ e konvokuar n[ 
pajtim me alinen[ 3 dhe 4 t[ k[tij paragrafi; 

- ta shkarkoj[ K[shillin drejtues dhe t[ em[roj[ dretues 
t[ p[rkohsh[m derisa kuvendi nuk zgjedh K[shillin e ri 
drejtues, n[se K[shilli Drejtues nuk konvokon mbledhje t[ 
kuvendit n[ afatin e p[rcaktuar n[ alinen[ 3 dhe 4 t[ k[tij 
paragrafi dhe 

- t'i njoftoj[ organet kompetente p[r parregullsit[ e 
konstatuara n[ pun[n e bashk[sis[. 

(2) Kund[r vendimit nga paragrafi (1) alineja 6 e k[tij 
neni mund t[ paraqitet ankes[ n[ Ministrin[ e Bujq[sis[, 
Pylltaris[  dhe Ekonomis[ s[ ujërave n[ afat prej 15 dit[sh 
nga dita e marrjes s[ vendimit.  

Neni 63 
(1) P[r pun[t e kryera nga neni 62 i k[tij ligji Drejtoria 

p[rpilon procesverbal. 
(2) Gjat[ kryerjes s[ pun[ve nga neni 62 i k[tij ligji 

Drejtoria ka t[ drejt[ nga bashk[sia t[ k[rkoj[ 
informacione dhe dokumentacion lidhur me pun[n e 
bashk[sis[.   

Neni 64 
Drejtoria mban evidenc[ p[r bashk[sit[ e regjistruara 

n[ t[ cil[n p[rmbahen t[ dh[nat n[ detaje p[r territorin e 
bashk[sis[ dhe infrastruktur[n e ujitjes dhe/ose tharjes me 
t[ cil[n ata administrojn[.   

Neni 65 
Drejtoria, me k[rkes[ t[ bashk[sis[, jep mendim p[r 

rastet e nd[rtimit t[ sistemeve t[ vogla t[ reja p[r ujitje 
dhe/ose tharje nga ana e bashk[sis[ dhe rikonstruimin dhe 
mbind[rtimin e infrastruktur[s ekzistuese p[r ujitje dhe/ose 
tharje me t[ cil[n administron bashk[sia. 

 
IX. MJETET E BASHK{SIS{ S{ UJËRAVE  

Neni 66 
(1) Bashk[sia mund t[ fitoj[ sende, mjete n[ t[ holla 

dhe t[ drejta pron[sore.  
(2) Burimet e mjeteve t[ bashk[sis[ jan[:  
- nga kryerja e veprimtarive t[ nenit 5 t[ k[tij ligji, 
- mjete nga an[tar[t, 
- hua dhe kredi,  
- donacione,  
- dhurata,  
- mjete t[ lejuara me programet nga institucionet 

shtet[rore kompetente dhe t[ vetadministrimit lokal dhe 
- burime t[ tjera. 

(3) Mjetet e realizuara, bashk[sia i shfryt[zon p[r 
veprimtarit[ e p[rcaktuara n[ nenin 5 t[ k[tij ligji. 

(4) Kontrolli i shfryt[zimit t[ ligjsh[m dhe t[ destinuar 
t[ mjeteve t[ bashk[sis[ b[het n[ pajtim me Ligjin p[r 
evizion.  r 

Neni 67 
Mjetet q[ bashk[sia i fiton jan[ pron[si e vet, p[rve] 

atyre t[ p[rjashtuara me k[t[ ligj.  
 

Neni 68 
(1) Infrastruktura e mbind[rtuar dhe rikonstruktuar p[r 

ujitje dhe/ose tharje nga ana e bashk[sis[ jan[ n[ pron[si 
shtet[rore.  

(2) Investimet n[ sistemet e vogla t[ reja t[ nd[rtuara 
p[r ujitje dhe/ose tharje nga ana e bashk[sis[ rregullohen 
me kontrat[ t[ lidhur nd[rmjet bashk[sis[ dhe Qeveris[ s[ 
Republik[s s[ Maqedonis[.  

 
Neni 69 

Bashk[sia kontabilitetin e udh[heq sipas ligjit. 
 

X. BARTJA E INFRASTRUKTUR{S P{R 
UJITJE DHE/OSE THARJE 

 
Neni 70 

(1) Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[, me propozim 
t[ Ministris[ s[ Bujq[sis[, Pylltaris[ dhe Ekonomis[ s[ 
Ujërave, merr vendim p[r bartjen e shfryt[zimit dhe 
administrimit t[ infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje t[ 
bashk[sis[.  

(2) Vendimi p[r bartjen e shfryt[zimit dhe 
administrimit me infrastruktur[ p[r ujitje dhe/ose tharje 
mund t[ anulohet vet[m pas marrjes s[ vendimit p[r hapjen 
e procedur[s s[ falimentimit ose likuidimit t[ bashk[sis[.  

 
XI. BASHKIMI I BASHK{SIVE T{ UJËRAVE 

 
Neni 71 

P[r shkak t[ bashkimit t[ mjeteve, marrjes dhe 
koordinimit dhe distribuimit t[ ujit p[r ujitje nd[rmjet 
bashk[sive dhe shfryt[zimit dhe mir[mbajtjes s[ 
infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje nd[rmjet 
bashk[sive, dy ose m[ shum[ bashk[si mund t[ formojn[ 
unione ose forma t[ tjera t[ bashkimit n[ pajtim me 
dispozitat e k[tij ligji p[r themelimin e bashk[sis[.  

 
XII. PUSHIMI ME PUN{ I BASHK{SIS{  

S{ UJËRAVE 
 

Neni 72 
Bashk[sia pushon s[ ekzistuari:  
- me vendim t[ kuvendit t[ bashk[sis[ p[r 

bashkangjitjen ose bashkimin me shoqat[ tjet[r dhe 
- me plot[simin e kushteve p[r falimentim ose 

likuidim, ose me plot[simin e kushteve t[ tjera t[ 
p[rcaktuara me ligj.  

 
Neni 73 

Infrastruktura p[r ujitje dhe/ose tharje q[ [sht[ pron[ e 
Republik[s s[ Maqedonis[, kurse  [sht[ bartur n[ 
shfryt[zim dhe administrim t[ bashk[sis[, nuk mund t[ jet[ 
l[nd[ e procedur[s falimentuese ose likuiduese.  

 
Neni 74 

(1) Bashk[sia e humb subjektivitetin juridik me fshirjen 
nga regjistri i  bashk[sis[ s[ ujërave.  

(2) Pas fshirjes s[ bashk[sis[ nga regjistri, deri n[ 
themelimin e bashk[sis[ s[ re p[r realizimin e veprimtaris[ 
t[ ekonomis[ s[ ujërave me interes publik n[ territorin e  
bashk[sis[, kujdeset Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[, 
me propozim t[ Ministris[ s[ Bujq[sis[ Pylltaris[ dhe 
Ekonomis[ s[ ujërave.  

 
XIII. DISPOZITA KALIMTARE DHE 

P{RFUNDIMTARE 
 

Neni 75 
Rregullativa nga neni 17 paragrafi (4) i k[tij ligji do t[ 

nxirret n[ afat prej 30 dit[sh nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ 
k[tij ligji.  
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Neni 76 
Me dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji  pushon t[ vlej[ 

Kreu V- Shoqatat e shfryt[zuesve t[ ujit p[r ujitje dhe 
tharje nga Ligji p[r ujërat ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ 
Maqedonis['' num[r 4/98 dhe 19/2000).  

 
Neni 77 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[". 

___________ 
1185. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
А ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА Н 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
трговските друштва, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 јули 2003 година. 
 
Бр. 07-4005/1     Претседател 

23 јули 2003 година     на Република Македонија, 
 
 
         Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ 
ДРУШТВА 

 
Член 1 

Во Законот за трговските друштва (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 
37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001, 
6/2002 и 61/2002), насловот пред членот 292 се менува 
и гласи: 

�Полномошно за вршење на сите или одделни пра-
ва од своите акции.�. 
Членот 292 се менува и гласи: 
�(1) Акционерите можат сите или одделни права од 

своите акции да ги вршат сами или преку полномош-
ник, со потпишување на писмено полномошно, завере-
но кај нотар. 

(2) Полномошното од ставот (1) на овој член акцио-
нерот може да го отповика во било кое време пред да 
се изврши гласањето и тоа со писмено отповикување 
на полномошното доставено до друштвото или со лич-
но присуство и лично гласање. 

(3) Член на одборот на директори, односно управ-
ниот одбор и надзорниот одбор не може да биде назна-
чен за полномошник на друг акционер во друштвото.� 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 

___________ 
 

L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN E LIGJIT P{R SHOQATAT 

TREGTARE 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r shoqatat tregtare ("Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 28/96, 7/97, 21/98, 
37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001, 
6/2002 dhe 61/2002), titulli para nenit 292 ndryshohet si 
vijon: 

“Autorizim p[r kryerjen e t[ gjitha t[ drejtave ose t[ 
drejtave t[ posa]me t[ akcioneve t[ tyre.” 

“(1) Akcionar[t munden t[ gjitha t[ drejtat ose t[ 
drejtat e posa]me t[ akcioneve t[ tyre t`i kryejn[ vet[ ose 
n[p[rmjet personit t[ autorizuar, me n[nshkrim t[ 
autorizimit t[ shkruar, t[ verifikuar te noteri.  

(2) Autorizimin nga paragrafi (1) t[ k[tij neni akcionari 
mundet ta t[rheq[ n[ cil[ndo koh[ para se t[ kryhet votimi 
edhe at[ me t[rheqje t[ shkruar t[ autorizimit t[ paraqitur 
n[ shoqat[ ose me prezenc[n personale dhe votim personal. 

(3) An[tar i K[shillit t[ drejtor[ve, gjegj[sisht K[shilli 
drejtues dhe K[shilli mbik[qyr[s, nuk mundet t[ em[rohet 
si i autorizuar i akcionarit tjet[r n[ shoqat[.” 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n 
zyrtare  t[ Republik[s s[ Maqedonis[". 

___________ 
1186. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик  Македонија, издаваат а

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА  

ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за таксата за привремен престој,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 јули 2003 година. 
 

     Бр. 07-4006/1   Претседател 
23 јули 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Никола Поповски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ 
 

Член 1 
Во Законот за таксата за привремен престој (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 19/96 и 26/02) 
во ч енот 3 бројот �20,00� се заменува со бројот �40,00�. л

 
Член 2 

Членот 7 се менува и гласи: 
�Трговски друштва или трговец-поединец регистри-

рани за вршење на туристичка и угостителска дејност, 
како и лицата кои даваат услуги за сместување на тури-
сти и патници (во натамошниот текст: вршители на уго-
стителска и туристичка дејност), таксата за привремен 
престој се должни да ја наплатуваат истовремено со нап-
лат вањето на извршената услуга за ноќевање.� у

 
Член 3 

Во членот 11 став 1 зборовите: �80.000 до 240.000 де-
нари� се заменуваат со зборовите: �150.000 до 300.000 де-
нари�, а зборовите: �претпријатието и друго� се бришат. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
�За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 

прекршок и одговорното лице во правното лице со па-
рична казна од 10.000 до 50.000 денари и ќе му се изре-
че мерка на безбедност забрана на вршење одговорни 
работи и работни задачи во траење од шест месеци до 
една година.� 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
�За дејствијата од став 1 на овој член на правното 

лице ќе се изрече и мерка на безбедност забрана на вр-
шење на дејност во траење од една до три години.�  

Член 4 
Во членот 12 зборовите: �3.000 до 10.000 денари� 

се заменуваат со зборовите: �10.000 до 50.000 денари�. 
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Член 5 
Се овластува Законодавно правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречистен 
текст на Законот за таксата за привремен престој.  

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I GJ I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 
P{R TAKS{N P{R Q{NDRIM T{ P{RKOHSH{M 

 
Neni 1 

N[ Ligjin p[r taks[n p[r q[ndrim t[ p[rkohsh[m 
("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 
19/96 dhe 26/02) n[ nenin 3 numri "20,00" z[vend[sohet 
me numrin "40,00".  

Neni 2 
Neni 7 ndryshohet si vijon: 
“Shoqatat tregtare ose tregtari – individ t[ regjistruar 

p[r kryerjen e veprimtarive hoteliere ose turistike, si dhe 
personat t[ cil[t japin sh[rbime p[r vendosje t[ turist[ve 
dhe udh[tar[ve (n[ tekstin e m[tejm[: kryer[s t[ 
veprimtarive hoteliere dhe turistike), taks[n p[r q[ndrim t[ 
p[rkohsh[m jan[ t[ obliguar ta paguajn[ nj[koh[sisht me 
pages[n p[r sh[rbimin e kryer p[r bujtje.”  

Neni 3 
N[ nenin 11 paragrafin 1 fjal[t: "80 000 deri 240 000 

denar[ z[vend[sohen me fjal[t: "150 000 deri 300 000 
denar[", nd[rsa fjal[t: "nd[rmarrja dhe tjet[r" fshihen. 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"P[r veprimet nga paragrafi 1 t[ k[tij neni  do t[ 

d[nohet p[r kund[rvajtje edhe personi p[rgjegj[s n[ 
personin juridik me d[nim n[ t[ holla prej 10 000 deri 50 
000 denar[ dhe do t’i shqiptohet mas[ mbrojt[se ndalim t[ 
kryerjes s[ pun[ve me p[rgjegj[si dhe detyrave t[ pun[s n[ 
koh[zgjatje prej gjasht[ muaj deri n[ nj[ vit." 

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon: 
"P[r veprimet nga paragrafi 1 t[ k[tij neni  personit juridik 

do t`i shqiptohet edhe mas[ mbrojt[se ndalim t[ kryerjes s[ 
vepr mtaris[ n[ koh[zgjatje prej nj[ deri n[ tre vjet." i 

Neni 4 
N[ nenin 12 fjal[t: "3 000 deri 10 000 denar[" 

z[vend[sohen me fjal[t: "10 000 deri 50 000 denar[".  
Neni 5 

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjdh[n[s i Kuvendit 
t[ Republik[s s[ Maqedonis[ ta verifikoj[ tekstin e 
spastruar t[ Ligjit p[r taksat p[r q[ndrim t[ p[rkohsh[m.  

Neni 6 
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 

"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[". 
___________ 

1187. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик  Македонија, издаваат а

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за девизното работење, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 јули 2003 година. 
 

      Бр. 07-3994/1     Претседател 
22 јули 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за девизното работење (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 34/2001, 49/2001, 
103/2001 и 54/2002), во членот 7 ставот 2 се брише. 
Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: �30 дена 

од� се заменуваат со зборовите: �60 дена од денот на�. 
С
 
тавовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 3, 4 и 5. 

Член 2 
Во членот 8 став 2 бројот �30� се заменува со бро-

јот �60�.  
Член 3 

Членот 11 се менува и гласи: 
�Резидентите не можат да вложуваат во недвижно-

сти во странство. 
Исклучок од ставот 1 на овој член се дипломатски-

те, конзуларните и другите претставништва на Репуб-
лика Македонија во странство. 
Резидентите, кои вложиле средства за стекнување 

сопственост на недвижност во странство, се должни во 
рок од 60 дена од денот на настанување на правната ос-
нова за стекнување на недвижноста да го пријават вло-
жувањето и сите натамошни измени на вложувањето 
во Централниот регистар на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Централен регистар). 
Централниот регистар врши упис на средствата 

вложени во недвижности и на сите натамошни измени 
на вложувањето во регистарот на вложувања во нед-
вижности на резиденти во странство. 
Централниот регистар води регистар на средствата 

вложени во недвижности на резиденти во странство, за 
што издава потврда за извршениот упис и за секоја на-
тамошна измена. Податоците од регистарот се кори-
стат за статистички цели. 
Министерот за финансии го пропишува начинот на 

пријавувањето, уписот, како и содржината, формата и 
начинот на водење на регистарот на вложувања во нед-
вижности на резиденти во странство.� 

 
Член 4 

Членот 12 се менува и гласи: 
�Нерезидентите и подружниците на странски тргов-

ски друштва во Република Македонија што стекнале 
сопственост врз недвижности во Република Македони-
ја под услови определени со посебен закон или рати-
фикувани меѓународни договори, се должни во рок од 
60 дена од денот на настанување на правната основа за 
стекнување сопственост на недвижност во Република 
Македонија да го пријават вложувањето на средствата 
и сите измени на вложувањето во недвижности во Цен-
тралниот регистар. 
Централниот регистар врши упис на средствата 

вложени во недвижности и на сите измени на вложува-
њето во регистарот на вложувања во недвижности на 
нерезидентите во Република Македонија. 
Централниот регистар води регистар на средствата 

вложени во недвижности на нерезиденти во Република 
Македонија, за што издава потврда за извршениот упис 
и за секоја натамошна измена. Податоците од региста-
рот се користат за статистички цели. 
Министерот за финансии го пропишува начинот на 

пријавувањето, уписот на вложувањето, како и содржи-
ната, формата и начинот на водење на регистарот на 
вложување во недвижности на нерезиденти во Репуб-
лик  Македонија.� а 

Член 5 
Во членот 14 ставот 8 се менува и гласи: 
�По исклучок од ставот 3 на овој член, Фондот за 

осигурување на депозити, осигурителните друштва, 
пензиските фондови и инвестиционите фондови можат 
да купуваат хартии од вредност во странство согласно 
со законите кои го регулираат нивното работење.� 
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Член 6 
Во членот 21 став 1 по зборот �девизи� се става 

точка, а текстот до крајот на реченицата се брише. 
Во ставот 2 по зборот �условите� се додаваат збо-

ровите: �и начинот�.  
Член 7 

По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи: 
 

�Член 26-а 
За извршување на платниот промет од членот 26 

став 2 на овој закон, корисниците и единките корисни-
ци на средства од Буџетот на Република Македонија 
отвораат девизни сметки на начин и под услови утвр-
дени од страна на Владата на Република Македонија.� 

 
Член 8 

Во членот 29 став 1 зборовите: �домашни и� се бри-
шат, запирката по зборот �пари� се заменува со сврзни-
кот �и�, а зборовите: �и монетарно злато� се бришат. 
По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои 

гласат: 
�Народната банка на Република Македонија ги про-

пишува условите и висината на износот на ефективни 
домашни пари и чекови и монетарно злато кои можат да 
се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија. 
Народната банка на Република Македонија ги про-

пишува условите под кои овластените банки можат да 
внесуваат или изнесуваат од Република Македонија 
ефективни странски пари од или на нивните сметки во 
странство.� 
Во ставот 2 кој станува став 4 запирката по зборот 

�изнесуваат,� се брише и се додаваат зборовите: �над 
износите утврдени со актите од ставовите 1 и 2 на овој 
чле , задолжително�. н 

Член 9 
Во членот 37 став 1 во втората реченица зборовите: 

�треба да добие претходно согласност од� се заменува-
ат со зборовите: �веднаш ја известува�. 
Во ставот 3 зборовите: �добиено мислење� се заме-

нуваат со зборовите: �добиена согласност�. 
Во ставот 5 процентот �5%� се заменува со процен-

тот �10%�, а зборовите: �или да ги продадат на овла-
стената банка од која девизите се купени� се бришат. 

 
Член 10 

Во членот 42 став 3 точки 1 и 2 зборовите: �180 де-
на�  заменуваат со зборовите: �една година�. се

 
Член 11 

Во членот 47 се додаваат 3 нови става, 2, 3 и 4, кои 
гласат: 

�За потребите на инспекцискиот надзор од ставот 1 
на овој член, банките кај кои се водат сметките на рези-
дентите или нерезидентите се должни на писмено бара-
ње на инспекторот, да му ја дадат на увид целокупната 
документација за нивното работење преку сметките. 
Увидот во работењето и во документацијата во 

смисла на ставовите 1 и 2 од овој член подразбира и 
увид во документацијата и сметките на трети резиден-
ти и нерезиденти кои се поврзани со надзорот од член 
46 на овој закон. 
При вршењето на инспекцискиот надзор инспекто-

рот може да задржи и изнесе копии од документите од 
ставовите 1, 2 и 3 на овој член.� 

 
Член 12 

Членот 48 се менува и гласи: 
�За преземените дејствија во постапката на инспек-

циски надзор инспекторот составува записник. 
Со заклучок кој е составен дел на записникот од 

ставот 1 на овој член, инспекторот му наложува на суб-
јектот да ги отстрани незаконитостите и неправилно-
стите во рок од три дена од денот на приемот на запис-
никот. 

Субјектот има право да поднесе приговор на запис-
никот за спроведениот надзор во рок од осум дена од 
денот на неговиот прием. Ако во приговорот се изнесат 
нови факти и нови докази што би влијаеле на донесува-
ње на решението и преземањето на други мерки, ќе се 
проверат поднесените факти и приложените докази и 
за тоа ќе се состави дополнителен записник.�  

Член 13 
По членот 48 се додаваат два нови члена 48-а и 48-б, 

кои гласат:   
�Член 48-а 

Ако субјектот во рокот утврден со заклучокот од чле-
нот 48 на овој закон не ги отстрани утврдените незакони-
тости и неправилности директорот на Државниот девизен 
инспекторат (во натамошниот текст: директор), ќе донесе 
решение со кое ќе наложи на субјектот во рок од осум де-
на од приемот на истото да уплати бескаматен депозит во 
денарска противвредност на вложените средства спротив-
но на членовите 14, 20, 23 и 25 на овој закон, на посебна 
сметка во Министерството за финансии. 
Денарската противвредност на депозитот се прес-

метува според средниот курс на Народната банка на 
Република Македонија на денот на уплатата. 
По барање на субјектот, а врз основа на потврда од 

страна на инспекторот дека утврдените незаконитости 
и неправилности се отстранети, Министерството за фи-
нансии ќе одобри враќање на уплатениот депозит од 
ставот 1 на овој член во рок од осум дена.  

Член 48-б 
Заради наплата на депозитот од членот 48-а на овој 

закон директорот ќе донесе решение за забрана на ко-
ристење на средства на субјектот од неговите сметки, 
на личните примања од работен однос и на неговите 
побарувања, а на носителот на платниот промет, на 
должникот на субјектот, односно на исплатителот на 
личните примања да им наложи средствата да ги упла-
тат во корист на бескаматниот депозит. 
Инспекторот е должен да поведе прекршочна по-

стапка пред донесување на решението од ставот 1 на 
овој член, а поради повреда на одредбите од членовите 
14, 20, 23 и 25 на овој закон од страна на субјектот. 
Министерството за финансии е должно во рок од осум 

дена да постапи, односно да ја изврши судската пресуда 
која се однесува во делот на пристигнатиот депозит.�  

 
Член 14 

Во членот 49 ставот 1 се менува и гласи: 
�Ако субјектот во рокот кој ќе го определи инспе-

кторот со заклучокот од членот 48 на овој закон не ги 
отстрани утврдените незаконитости, односно непра-
вилности или на барање не ја даде, односно достави 
документацијата или ако депозитот од членот 48-а на 
овој закон не го уплати, директорот ќе донесе решение 
со кое привремено ќе забрани вршење на определена 
дејност. Привремената забрана ќе важи до исполнува-
ње а обврската пропишана во решението.� н

 
Член 15 

Во членот 50 став 1 по бројот �48� се става запирка 
и се додаваат зборовите: �48-а, 48-б�.  

 
Член 16 

Во членот 56 став 1 точки 8 и 9 зборовите: �Мини-
стерството за финансии� се заменуваат со зборовите: 
�Централниот регистар�. 
Во точката 33 по зборовите: �Владата на Република 

Македонија� се додаваат зборовите: �и Народната бан-
ка на Република Македонија�.  

Член 17 
По членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи: 

�Член 59-а 
Резидентите и нерезидентите кои имаат вложувања 

во директни инвестиции и во недвижности во странс-
тво, односно во Република Македонија до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, должни се во рок од 
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шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да извршат упис на вложувањата во Регистарот 
на вложувањата во недвижности на нерезидентите во 
Република Македонија, Регистарот на вложувањата во 
недвижности на резидентите во странство, Регистарот 
на директни инвестиции на резидентите во странство и 
Регистарот на директни инвестиции на нерезидентите 
во Република Македонија.� 

 
Член 18 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R PUN{ DEVIZORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për punë devizore (“Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonisë” num[r 34/2001, 49/2001, 
103/2001 dhe 54/2002), në nenin 7 paragrafi 2 fshihet. 

Në paragrafin 3 i cili b[het paragraf 2 fjal[t: “30 dit[ 
nga” zëvendësohen me fjal[t: “60 dit[ nga dita e”. 

Paragraf[t 4, 5 dhe 6 b[hen paragraf[ 3, 4 dhe 5.  
 

Neni 2 
Në nenin 8 paragrafin 2 numri “30” zëvendësohet me 

numrin “60”.  
Neni 3 

Neni 11 ndryshohet si vijon:  
“Rezidentët nuk mund të deponojnë në  paluajtshm[ri  

jashtë vendit. 
Përjashtim nga paragrafi 1 t[ këtij neni b[jn[ 

përfaqësitë diplomatike, konzulare dhe përfaqësit[ tjera  të 
Republikës së Maqedonisë jashtë vendit. 

Rezidentët, të cilët kanë deponuar mjete për fitimin e 
pronësisë së paluajtshme jashtë vendit, janë të obliguar në 
afat prej 60 ditësh nga dita e shfaqjes së bazës juridike për 
fitimin e paluajtshmërisë ta paraqesin deponimin dhe të 
gjtha ndryshimet e mëtutjeshme të deponimit në Regjistrin 
qendror të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e 
mëtejmë: Regjistri qendror). 

Regjistri qendror bën regjistrimin e mjeteve  të 
deponuara në paluajtshmëri dhe të të gjitha ndryshimeve 
dhe deponimeve t[ m[tejme në regjistrin e deponimeve në 
paluajtshmëri të rezidentëve jashtë vendit 

Regjistri qendror mban regjistrin e mjeteve të 
deponuara në paluajtshmëri të rezidentëve jashtë vendit, 
për ]ka  jep vërtetim për regjistrimin e kryer dhe për çdo 
ndryshim t[ m[tejm[. Të dhënat nga regjistri shfrytëzohen 
për qëllime statistikore. 

Ministri i Financave e përcakton mënyrën e paraqitjes, 
regjistrimit, si edhe përmbajtjen, formën dhe mënyrën e 
mbajtjes së regjistrit të deponimeve në paluajtshmëri të 
rezidentëve jashtë vendit.” 

 
Neni 4 

Neni 12  ndryshohet si vijon: 
“Jorezidentët dhe deg[t e shoqatave të huaja tregtare në 

Republikën e Maqedonisë që kanë fituar pronësi mbi 
paluajtshmëritë në Republikën e Maqedonisë sipas kushteve 
të përcaktuara me ligj të posaçëm ose marrëveshje të 
ratifikuara ndërkombëtare, obligohen në afat prej 60 ditësh 
nga dita e shfaqjes së bazës juridike për fitimin e pronësisë 
në paluajtshmëri në Republikën e Maqedonisë ta paraqesin 
deponimin e mjeteve dhe të gjitha ndryshimet e deponimit 
në paluajtshmëri në Regjistrin qendror. 

Regjistri qendror bën regjistrimin e mjeteve të 
deponuara në paluajtshmëri dhe të gjtha ndryshimet e 
deponimit në regjistrin e deponimeve në paluajtshmëri t[ 
jorezident[ve n[ Republik[n e Maqedonis[. 

Regjistri qendror mban regjistrin e mjeteve të 
deponuara në paluajtshmëri të jorezidentëve në Republikën 
e Maqedonisë, për çka jep vërtetim për regjistrimin e kryer 
dhe për çdo ndryshim t[ m[tejm[. Të dhënat nga Regjistri 
shfrytëzohen për qëllime statistikore. 

Ministri i Financave e përcakton mënyrën e paraqitjes, 
regjistrimit t[ deponimeve, si dhe përmbajtjen, form[n dhe 
mënyr[n e mbajtjes së regjistrit të deponimeve në 
paluajtshmëri të jorezidentëve në Republikën e 
Maqedonisë.”  

Neni 5 
Në nenin 14 pargrafi 8 ndryshohet si vijon: 
“Me përjashtim të paragrafit 3 t[ k[tij neni, Fondi për 

sigurimin e depozitave, shoqatat e sigurimit, fondet 
pensionale dhe fondet investuese mund të blejnë letra me 
vlerë jashtë vendit në pajtim me ligjet që e rregullojnë 
punën e tyre.”  

Neni 6 
Në nenin 21 pargrafin 1, pas fjalës “deviza” vihet pikë, 

ndërsa teksti deri në fund të fjalisë fshihet. 
Në paragrafin 2, pas fjalës ”kushtet” shtohen 

fjalët:”dhe mënyra”.  
Neni 7 

Pas nenit 26 shtohet nen i ri 26-a, si vijon: 
 

“Neni 26-a 
P[r kryerjen e qarkullimit pagesor sipas nenit 26 

paragrafit 2 t[ k[tij ligji, shfryt[zuesit dhe shfryt[zuesit 
individ[ t[ mjeteve t[ Buxhetit t[ Republik[s s[ 
Maqedonis[ hapin llogari devizore n[ m[nyr[ dhe kushte 
t[ p[rcaktuara nga ana e Qeveris[ s[ Republik[s s[ 
Maqedonis[.”  

Neni 8 
Në nenin 29 paragrafin 1, fjalët: ”vendase dhe” fshihen, 

presja pas fjalës “t[ holla” zëvendësohet me lidhëzën 
“dhe”, ndërsa fjalët: ”dhe flori në monedha” fshihen. 

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf[ të rinj 2 dhe 3 si 
vijojn[: 

“Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë i 
përcakton kushtet dhe lartësinë e shumës së parave efektive 
të vendit dhe qeqeve dhe floririt në monedha të cilat 
munden të futen  ose nxirren nga Republika e Maqedonisë. 

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë i 
përcakton kushtet me të cilat bankat e autorizuara mund të 
fusin apo nxjerrin nga Republika e Maqedonisë para të 
huaja efektive nga ose në llogaritë e tyre jashtë vendit.” 

Në pargrafin 2 i cili bëhet paragraf  4, presja pas fjalës 
“nxirren”, fshihet dhe shtohen fjalët: “mbi shumat  e 
përcaktuara me aktet nga paragraf[t 1 dhe 2 të këtij neni, 
n[ m[nyr[ t[ obligueshme”. 

 
Neni 9 

Në nenin 37 paragrafi 1, në fjalinë e dytë fjalët: “duhet 
të marr[ paraprakisht pëlqim nga” zëvendësohen me fjalët: 
“menjëherë e lajmëron”. 

Në pargrafin 3 fjalët: “mendim i marrur” zëvendësohen 
me fjalët: “pëlqim i marrur”. 

Në paragrafin 5 përqindja “5%” zëvendësohet me 
përqindjen “10%”, ndërsa fjalët “ose t’ia shes[ bankës së 
autorizuar nga e cila janë blerë devizat” fshihen. 

 
Neni 10 

Në nenin 42 paragrafi 3 pikat 1 dhe 2 fjalët: “180 ditë” 
zëvendësohen me fjalët: “1 vit”. 

 
Neni 11 

Në nenin 47, shtohen 3 paragraf[ të rinj 2, 3 dhe 4 si 
vijojn[: 

“Për nevojat  e mbik[qyrjes inspektuese nga paragrafi 1 
i këtij neni, bankat te të cilat mbahen llogarit[ e 
rezidentëve ose  jorezidentëve janë të obliguara, me 
kërkesë me shkrim të inspektorit, t’ia japin në inspektim 
dokumentacionin e përgjthshëm për punën e tyre n[p[rmjet 
llogarive. 

Inspektimi në punën dhe dokumentacionin sipas 
paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni nënkupton edhe inspektim 
në dokumentacionin dhe llogaritë e rezidentëve dhe 
jorezidentëve të tretë të cilët janë të ndërlidhur me 
mbik[qyrjen nga neni 46 i këtij ligji. 

Gjatë kryerjes së mbik[qyrjes inspektuese, inspektori 
mund t’i mbaj[ dhe nxjerrë jashtë kopjet nga dokumentet e 
paragraf[ve 1, 2 dhe 3 t[ k[tij neni.” 
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Neni 12 
Neni 48 ndryshohet si vijon: 
“Për veprimet e ndërmarrura në procedurën e 

mbik[qyrjes inspektuese, inspektori përpilon procesverbal. 
Me konkluzionin i cili është pjesë përbërëse e 

procesverbalit nga paragrafi 1 i këtij neni, inspektori i 
urdhëron subjektit t’i evitoj[ paligjshmëritë dhe 
parregullsitë në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të 
procesverbalit. 

Subjekti ka të drejtë të paraqesë kundërshtim n[ 
procesverbal për mbik[qyrjen e zbatuar, në afat prej tetë 
ditësh nga dita e pranimit të tij. Nëse në kundërshtimin 
jepen fakte të reja dhe dëshmi të reja që do të ndikonin në 
marrjen e vendimit dhe nd[rmarrjen e masave tjera, do të 
verifikohen faktet e paraqitura dhe dëshmit[ e ofruara dhe 
për këtë do të përpilohet procesverbal plotësues.” 

 
Neni 13 

Pas nenit 48, shtohen dy nene të reja 48-a dhe 48-b si 
vijojn[:  

“Neni 48-a 
Nëse subjekti në afatin e caktuar me konkluzionin e 

nenit 48 të këtij ligji nuk i eviton paligjshmëritë dhe 
parregullsitë e verifikuara, Drejtori i Inspektoratit Shtetëror 
Devizor (në tekstin e mëtejmë: Drejtori), do të marr[ 
vendim me të cilin do t’i urdhërojë subjektit në afat prej 
tetë ditësh nga pranimi i të njëjtit të paguajë depozit pa 
interes në kundërvlerë në denarë t[ mjeteve t[ deponuara 
në kundërshtim me nenet 14, 20, 23 dhe 25 të këtij ligji, në 
llogari të veçantë në Ministrinë e Financave. 

Kundërvlera në denarë e depozitit llogaritet sipas kursit 
të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë në ditën e pagesës. 

Me kërkesë të subjektit, e në bazë të konfirmimit nga 
ana e inspektorit se paligjshmëritë dhe parregullsitë e 
verifikuara janë evituar, Ministria e Financave do ta lejojë 
kthimin e depozitit të paguar nga paragrafi 1 i këtij neni në 
afat prej tetë ditësh. 

 
Neni 48-b 

P[r shkak t[ pages[s s[ depozitit nga neni 48-a t[ k[tij 
ligji, drejtori do t[ marr[ vendim p[r ndalim t[ shfryt[zimit 
t[ mjeteve t[ subjektit nga llogarit[ e tij, t[ t[ ardhurave 
personale nga marr[dh[nia e pun[s dhe k[rkesave t[ tij, 
nd[rkaq bart[sit t[ qarkullimit pagesor, debitorit t[ 
subjektit, p[rkat[sisht paguesit t[ t[ ardhurave personale t'u 
urdh[roj[ mjetet t'i paguajn[ n[ dobi t[ depozitit pa interes.  

Inspektori [sht[ i obliguar t[ ngrej[ procedur[ 
kund[rvajt[se para se t[ merret vendimi nga paragrafi 1 i 
k[tij[ neni,  p[r shkak t[ cenimit t[ dispozitave t[ neneve 
14, 20, 23 dhe 25 t[ k[tij ligji nga ana e subjektit.   

Ministria e Financave [sht[ e obliguar n[ afat prej tet[ 
dit[sh t[ veproj[, p[rkat[sisht ta ekzekutoj[ aktgjykimin  
gjyq[sor i cili ka t[ b[j[ me pjes[n e depozitit t[ arritur.” 

 
Neni 14 

N[ nenin 49 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  
“N[se subjekti n[ afatin t[ cilin do ta caktoj[ inspektori 

sipas konkluzionit t[ nenit 48 t[ k[tij ligji nuk i eviton 
paligjshm[rit[ e verifikuara, p[rkat[sisht parregullsit[ ose 
me k[rkes[ nuk e paraqet, p[rkat[sisht dor[zon 
dokumentacionin ose n[se nuk e paguan depozitin sipas 
nenit 48-a t[ k[tij ligji, drejtori do t[ marr[ vendim me t[ 
cilin p[rkoh[sisht e ndalon kryerjen e veprimtaris[ s[ 
caktuar. Ndalesa e p[rkohshme vlen deri n[ plot[simin e 
obligimeve t[ p[rcaktuara n[ vendim.” 

 
Neni 15 

N[ nenin 50 paragrafi 1, pas numrit "48" vihet presje 
dhe shtohen fjal[t: "48-a, 48-b". 

 
Neni 16 

N[ nenin 56 paragrafin 1 n[ pikat 8 dhe 9 fjal[t: 
"Ministria e Financave" z[vend[sohen me fjal[t: "Regjistri 
qendror". 

N[ pik[n 33 pas fjal[ve: "Qeveria e Republik[s s[ 
Maqedonis[" shtohen fjal[t: "dhe Banka Popullore e 
Republik[s s[ Maqedonis[". 

Neni 17 
Pas nenit 59 shtohet nen i  ri 59-a, si vijon: 
 

"Neni 59-a 
Rezident[t dhe jorezident[t t[ cil[t kan[ deponime n[ 

investime  direkte dhe n[ paluajtshm[ri jasht[ vendit 
p[rkat[sisht n[ Republik[n e Maqedonis[ deri n[ hyrjen n[ 
fuqi t[ k[tij ligji, obligohen n[ afat prej 6 muajsh nga hyrja 
n[ fuqi e k[tij ligji t[ b[jn[ regjistrimin e deponimeve n[ 
Regjistrin e deponimeve n[ paluajtshm[ri t[ jorezident[ve 
n[ Republik[n e Maqedonis[, Regjistrin e deponimeve n[ 
paluajtshm[ri t[ rezident[ve jasht[ vendit, Regjistrin e 
investimeve direkte t[ rezident[ve jasht[ vendit dhe n[ 
Regjistrin e investimeve direkte t[ jorezident[ve n[ 
Republik[n e Maqedonis[." 

 
Neni 18 

Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e tet[ nga dita e shpalljes 
n[ " Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[". 

___________ 
1188. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за Народната банка на Република Маке-
донија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 јули 2003 година. 
 
Бр. 07-3995/1     Претседател 

22 јули 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за Народната банка на Република Маке-

донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 3/2002) во членот 7 став 1 зборот �општи� се брише. 

 
Член 2 

Во членот 8 став 1 по зборовите: �Народна банка� 
се додаваат зборовите: �на 31 декември 2002 година�, а 
износот: �1.254.717.815,50 денари� се заменува со из-
носот: �1.289.789.232,00 денари�. 

 
Член 3 

Во членот 9 зборовите: �Општите резерви� се заме-
нуваат со зборот �Резервите�. 

 
Член 4 

Во членот 10 став 1 алинеја 1 зборот �изготвува� се 
заменува со зборот �утврдува�. 
Во алинеја 4 по зборот �ја� се додаваат зборовите: 

�утврдува и�. 
Алинејата 8 се менува и гласи: 
�- издава дозвола за основање и работење на банка 

и штедилница и врши супервизија на банките и ште-
дилниците;� 



31 јули 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 19 
 
Во алинејата 11 сврзникот �и� на крајот од речени-

цата се брише. 
Во алинејата 12 на крајот од реченицата се додава 

сврзникот �и� и се додава нова алинеја 13, која гласи: 
�
 
- воспоставува информативен систем.� 

Член 5 
Во членот 14 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Обврските и мерките од став 1 на овој член не се 

однесуваат на банка во која Народната банка има вове-
ден  привремен управник.� о

 
Член 6 

Во членот 16 ставот 2 се менува и гласи: 
�Народната банка со одлука ги определува видови-

те и условите за одобрување на краткорочните креди-
ти, како и видовите и условите за користење на инстру-
ментите за обезбедување.� 

 
Член 7 

Во членот 20 став 1 зборовите: �по претходна сог-
ласност од Владата на Република Македонија� и запир-
ката се бришат.  

Член 8 
Членот 26 се менува и гласи: 
�Девизните резерви на Република Македонија со 

кои управува и ракува Народната банка се држат во 
земјата во трезорот на Народната банка и на сметки во 
странство.�  

Член 9 
Називот на делот 4. Супервизија се менува и по 

членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи: 
� 4. Издавање на дозвола и супервизија 

Член 30-а 
Народната банка издава дозвола за основање и ра-

ботење на банка и штедилница, за статусни измени и 
ги укинува издадените дозволи во случаите предвиде-
ни во Законот за банките. 
За издавање и укинување на дозвола за основање и 

работење на банка и штедилница и за статусни измени, 
Народната банка е должна писмено да го известува 
Министерството за финансии во рок од седум дена од 
денот на конечноста на одлуката за издавање, односно 
укинување на дозволата.�  

Член 10 
Ч
 
леновите 34, 35 и 36 се бришат. 

Член 11 
Во членот 38 став 1 по зборовите: �информации со� 

се додава зборот �домашните�, а по зборовите: �супер-
визорски органи,� се додаваат зборовите: �како и со 
орг ни�. а 

Член 12 
Во членот 40 став 1 по зборот �информации� се до-

даваат зборовите: �согласно овој закон и други закони�. 
 

Член 13 
Во членот 41 став 1 по зборовите: �Народна банка� 

сврзникот �и� се заменува со запирка, а по зборовите: 
�Министерството за финансии� се додаваат зборовите: 
�и други државни органи и институции�. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Во рамките на обемот потребен за следење на фи-

нансискиот систем, Народната банка е должна до Ми-
нистерството за финансии да доставува податоци и ин-
формации за: 

- примена на супервизорски мерки за кои има обвр-
ска да го известува Министерството за финансии, сог-
ласно со Законот за банките и 

- квартални податоци за перформансите на банкар-
скиот систем кои се однесуваат на сопствени средства, 
капитал, адекватност на капиталот, кредитна изложе-
ност, индикатори за ликвидност, состојба на вонби-
лансните ставки, вредноста на вложувањата во капита-
лот на финансиски и нефинансиски институции.� 
Ставот 2 станува став 3. 

Член 14 
Во членот 55 став 2 зборовите: �точка 1� се бришат. 
 

Член 15 
По членот 55 се додава нов член 55-а, кој гласи: 

�Член 55-а 
Надлежните комисии во Собранието на Република 

Македонија, најмалку еднаш во шест месеци го пови-
куваат гувернерот и одржуваат средба заради нивно 
информирање во врска со работењето на Народната 
бан а.� к 

Член 16 
Во членот 57 став 1 втората реченица се брише. 
С тавот 2 се брише. 

Член 17 
Во членот 58 став 1 по зборовите: �високо образо-

вание� се додаваат зборовите: �во економската или 
правната струка�, зборовите: �професионално искуство 
во финансиската или правната сфера� се заменуваат со 
зборовите: �работно искуство од најмалку пет години 
во последните десет години пред именувањето, во об-
ласта на финансиите, банкарството или научната деј-
ност од областа на економијата�. 
Во ставот 2 алинеја 8 сврзникот �и� на крајот од 

реченицата се брише. 
Во алинејата 9 точката на крајот од реченицата се 

заменува со сврзникот �и�. 
По алинејата 9 се додава нова алинеја 10 која гласи: 
�- лице кое е осудено за кривично дело со казна за-

твор, и тоа: 
а) во периодот од правосилноста на пресудата до де-

нот на издржување на казната и пет години од денот ко-
га ја издржал казната, во случај на осуденост со право-
силна судска пресуда со казна затвор до три години и 
б) во периодот од правосилноста на пресудата до де-

нот на издржување на казната и десет години од денот 
кога ја издржал казната, во случај на осуденост со пра-
восилна судска пресуда со казна затвор над три години.� 
По ставот 2 се додава нов став 3 кој, гласи: 
�Во случај на бришење на осудата од став 2 алинеја 

10 на овој член, соодветно се применуваат одредбите 
од Кривичниот законик.� 
Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи: 
�Член на Советот на Народната банка и вицегуверне-

рот, кој не е член на Советот на Народната банка, не мо-
жат да бидат членови на органи на управување во банка 
или штедилница, да се вработат или да основаат банка 
или штедилница за време на мандатот и две години по 
истекот на мандатот, односно отповикувањето.� 
Ставот 4 станува став 5. 
 

Член 18 
Во членот 60 став 4 алинејата 1 се менува и гласи: 
�- во случај кога е осуден за кривично дело со казна 

затвор, и тоа: 
а) во периодот од правосилноста на пресудата до де-

нот на издржување на казната и пет години од денот ко-
га ја издржал казната, во случај на осуденост со право-
силна судска пресуда со казна затвор до три години и 
б) во периодот од правосилноста на пресудата до 

денот на издржување на казната и десет години од де-
нот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор над три го-
дини;� 
Алинејата 5 се менува и гласи: 
�- во случај кога нечесно, несовесно, неодговорно, 

нестручно и ненавремено ја извршува функцијата и 
надлежностите што му се дадени со закон.� 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
�Во случај на бришење на осудата од став 4 алинеја 

1 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од 
Кривичниот законик.� 
Ставот 5 станува став 6. 
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Член 19 
Во членот 62 ставот 1 се менува и гласи: 
�Надворешните членови на Советот на Народната 

банка примаат надоместок од средствата на Народната 
бан а.� к 

Член 20 
Во членот 64 став 1 точка 3 запирката и зборовите: 

�по претходно добиена согласност од Владата на Ре-
публика Македонија� се бришат. 
Во точката 12 зборовите: �пласирањето на девизни-

те резерви� се заменуваат со зборовите: �политиката на 
управување со девизните резерви�. 

 
Член 21 

Во членот 65 зборовите: �од членот 64 точки 5, 7, 8, 
10 и 12 од овој закон� се бришат, а по зборовите: 
�Службен весник на Република Македонија�, се дода-
ваат зборовите: �освен одлуките од точките 5, 16, 18, 
19 и 21 од член 64 на овој закон�. 

 
Член 22 

Во членот 70 став 1 зборовите: �и вицегувернерите� 
се бришат, а зборот �ги� се заменува со зборот �го�. 
Во ставот 3 алинејата 1 се менува и гласи: 
�- во случај кога е осуден за кривично дело со казна 

затвор, и тоа: 
а) во периодот од правосилноста на пресудата до де-

нот на издржување на казната и пет години од денот ко-
га ја издржал казната, во случај на осуденост со право-
силна судска пресуда со казна затвор до три години и  
б) во периодот од правосилноста на пресудата до 

денот на издржување на казната и десет години од де-
нот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор над три го-
дини;� 
Алинејата 5 се менува и гласи: 
�- во случај кога нечесно, несовесно, неодговорно, 

нестручно и ненавремено ја извршува функцијата и 
надлежностите што му се дадени со закон.� 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
�Во случај на бришење на осудата од став 4 алинеја 

1 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од 
Кривичниот законик.� 
Ставот 4 станува став 5. 
 

Член 23 
Во членот 72 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
�Вицегувернерите ги именува Собранието на Ре-

публика Македонија на предлог на гувернерот за пери-
од од седум години, со право на уште еден последова-
телен избор.� 
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
Во ставот 4 кој станува став 5 по зборовите: �Со-

бранието на Република Македонија� се додаваат зборо-
вите: �на предлог на Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието,�. 

 
Член 24 

Во членот 73 став 2 алинејата 1 се менува и гласи: 
�- во случај кога е осуден за кривично дело со казна 

затвор, и тоа: 
а) во периодот од правосилноста на пресудата до де-

нот на издржување на казната и пет години од денот ко-
га ја издржал казната, во случај на осуденост со право-
силна судска пресуда со казна затвор до три години и  
б) во периодот од правосилноста на пресудата до де-

нот на издржување на казната и десет години од денот 
кога ја издржал казната, во случај на осуденост со пра-
восилна судска пресуда со казна затвор над три години;� 
Алинејата 5 се менува и гласи: 
�- во случај кога нечесно, несовесно, неодговорно, 

нестручно и ненавремено ја извршува функцијата и 
надлежностите што му се дадени со закон.� 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
�Во случај на бришење на осудата од став 2 алинеја 

1 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од 
Кривичниот законик.� 
Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 25 
Во членот 75 по ставот 5 се додава нов став 6, кој 

гласи: 
�Најмалку еден од вработените во службата од став 

1 на овој член потребно е да поседува овластување за 
ревизор.� 
Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 7 и 8. 
 

Член 26 
Во членовите 81 и 82 точка 4 зборот �реализирани� 

се брише. 
 

Член 27 
Во членот 83 по став 1 се додава нов став 2, кој гла-

си: 
�Народната банка не дава гаранции и други видови 

обезбедување за обврски на правни и физички лица, 
освен во случаите предвидени во член 52 од овој за-
кон.� 

 
Член 28 

Членот 87 се менува и гласи: 
�Ревалоризационите резерви се формираат од нере-

ализирани (пресметани) приходи кои потекнуваат од 
курсни и ценовни промени.� 

 
Член 29 

Членот 88 се менува и гласи: 
�Ревалоризационите резерви се наменети за покри-

вање на нереализираните (пресметани) расходи кои по-
текнуваат од курсни и ценовни промени.� 

 
Член 30 

Во членот 89 се додава нов став 1, кој гласи: 
�Од бруто добивката се издвојуваат ревалоризацио-

ни резерви во висина на нето пресметаните ревалориза-
циони приходи во годината.� 
Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 2 и 3. 
Во ставот 3 кој станува став 4 бројот �2� се замену-

ва со бројот �3�. 
Ставот 4 станува став 5. 
Во ставот 5 кој станува став 6 зборовите: �Народна-

та банка ја� се заменуваат со зборот �се�, а на крајот од 
реченицата се додаваат зборовите: �од став 3 на овој 
чле �. н 

Член 31 
Во членот 90 зборот �Републиката� се заменува со 

зборовите: �органите на државната власт и органите на 
државната управа�.  

Член 32 
Во членот 95 став 4 по зборовите: �доставува пода-

тоци до� се додаваат зборовите: �Министерството за 
финансии� и се става запирка. 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
�Податоците од став 4 на овој член за Министерс-

твото за финансии, Фондот за осигурување на депозити 
и Дирекцијата за спречување на перење пари претста-
вуваат службена тајна.�  

Член 33 
Ч ленот 96 се брише. 

Член 34 
Во членот 98 став 1 точката 4 се брише. 
 

Член 35 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
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L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E  LIGJIT 
P{R BANK{N POPULLORE T{ REPUBLIK{S S{ 

MAQEDONIS{ 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r Bank[n Popullore t[ Republik[s s[ 

Maqedonis[ (“Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis['' 
num[r 03/2002), n[ nenin 7 paragrafin 1 fjala: “t[ 
p[rgjithshme'' fshihet.  

Neni 2 
N[ nenin 8 paragrafin 1 pas fjal[ve: ,,Banka Popullore'' 

shtohen fjal[t: ''m[ 31 dhjetor t[ vitit 2002'', nd[rsa shuma: 
“1.254.717.815,50 denar[''  z[vend[sohet me shum[n: 
“1.289.789.232,00 denar[''. 

 
Neni 3 

N[ nenin 9 fjal[t: “Rezervat e p[rgjithshme'' 
z[vend[sohen me fjal[n “Rezervat''.  

 
Neni 4 

N[ nenin 10 paragrafin 1 alinen[ 1 fjala ,,p[rgatit'' 
z[vend[sohet me fjal[n “v[rteton'' 

N[ alinen[ 4 pas fjal[s ,,e'' shtohen fjal[t: “v[rteton 
dhe''. 

Alineja 8 ndryshohet si vijon:  
''- jep leje p[r themelimin dhe pun[n e bank[s dhe 

kursimores dhe kryen supervizion t[ bankave dhe 
kursimoreve;'' 

N[ alinen[ 11 lidh[za ,,dhe'' n[ fund t[ fjalis[ fshihet. 
N[ alinen[ 12 n[ fund t[ fjalis[ shtohet lidh[za ''dhe'' 

dhe shtohet  aline e re 13, si vijon: 
''- vendos sistem informativ.'' 
 

Neni 5 
N[ nenin 14 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 

vijon: 
''Obligimet dhe masat nga paragrafi 1 i k[tij neni nuk 

kan[ t[ b[jn[ me  bank[n n[ t[ cil[n Banka Popullore ka 
vendosur drejtor t[ p[rkohsh[m.'' 

 
Neni 6 

N[ nenin 16 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
''Banka Popullore me vendim i p[rcakton llojet dhe 

kushtet p[r miratimin e kredive afatshkurta, si dhe llojet 
dhe kushtet p[r shfryt[zimin e instrumenteve p[r sigurim.'' 

 
Neni 7 

N[ nenin 20 paragrafin 1 fjal[t: ''me pajtim paraprak t[ 
Qeveris[ s[ Republik[s s[ Maqedonis['' dhe presja fshihen. 

 
Neni 8 

Neni 26 ndryshohet si vijon: 
,,Rezervat devizore t[ Republik[s s[ Maqedonis[ me t[ 

cilat administron dhe udh[heq Banka Popullore mbahen n[ 
vend n[ trezorin e Bank[s Popullore dhe n[ llogarit[  n[ 
vende t[ jashtme.''  

Neni 9 
Titulli i pjes[s 4. Supervizioni ndryshohet dhe pas nenit 

30 shtohet nen i ri 30-a, si vijon: 
''4. Dh[nia e lejes dhe supervizioni 

 
Neni 30-a 

Banka Popullore jep leje p[r themelimin dhe pun[n e 
bank[s dhe kursimores, p[r ndryshimet statutare dhe i 
suprimon lejet e dh[na n[ rastet e parapara n[ Ligjin p[r 
banka.  

P[r dh[nien dhe suprimimin e lejes p[r themelimin dhe 
pun[n e bankave dhe kursimoreve dhe p[r ndryshime 
statutare, Banka Popullore [sht[ e obligueshme q[ me 
shkrim ta informoj[ Ministrin[ e Financave n[ afat prej 7 
dit[sh nga dita e vendimit p[rfundimtar p[r dh[nie, 
gjegj[sisht suprimimin e lejes.'' 

 
Neni 10 

Nenet 34, 35 dhe 36 fshihen. 
 

Neni 11 
N[ nenin 38 paragrafi 1 pas fjal[ve: “informata me''   

shtohet fjala: “t[ vendit'', nd[rsa pas fjal[ve: ''organe 
supervizore,''  shtohen fjal[t: “si dhe me organe''. 

Neni 12 
N[ nenin 40 paragrafi 1 pas fjal[s ''informata'' shtohen 

fjal[t: ''n[ pajtim me k[t[ ligj dhe ligje t[ tjera''. 
 

Neni 13 
N[ nenin 41 paragrafi 1 pas fjal[ve: ''Banka Popullore'' 

lidh[za ,,dhe'' z[vend[sohet me presje, kurse pas fjal[ve: 
''Ministria e Financave'' shtohen fjal[t: ''dhe organe t[ tjera 
shtet[rore dhe institucione''. 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
''N[ kuad[r t[ v[llimit t[ duhur p[r p[rcjelljen e 

sistemit financiar, Banka Popullore [sht[ e obligueshme q[ 
t’i dor[zoj[ t[ dh[na dhe informata  Ministris[ s[ 
Financave p[r: 

- zbatimin e masave supervizore p[r t[ cilat [sht[ e 
obliguar ta informoj[ Ministrin[ e Financave, n[ pajtim me 
Ligjin p[r banka dhe 

- t[ dh[na kuartale p[r performansat t[ sistemit bankar 
q[ kan[ t[ b[jn[ me mjetet personale, kapitalin, kapitalin 
adekuat, n[nshtrimin kreditor, indikator[t p[r likuiditet, 
gjendjen e shkall[ve jasht[bilansit,  vler[n e invesimeve n[ 
kapitalin e institucioneve finaciare dhe jofinanciare.'' 

Paragrafi 2 b[het paragraf 3. 
 

Neni 14 
N[ nenin 55 n[ paragrfin 2 fjal[t: ''pika 1'' fshihen. 
 

Neni 15 
Pas nenit 55 shtohet nen i ri 55-a, si vijon: 
 

“Neni 55-a 
Komisionet kompetente n[ Kuvendin e Republik[s s[ 

Maqedonis[, s[ paku nj[ her[ n[ gjasht[ muaj e th[rasin 
guvernatorin dhe mbajn[ mbledhje p[r informim t[ tyre n[ 
lidhje me pun[n e Bank[s Popullore.'' 

 
Neni 16 

N[ nenin 57 n[ paragrafin 1 fjalia e dyt[ fshihet. 
Paragrafi 2 fshihet.  
 

Neni 17 
N[ nenin 58 paragrafi 1 pas fjal[ve: ''arsimi i lart['' 

shtohen fjal[t: “n[ drejtim jurdik apo ekonomik'', fjal[t: 
,,p[rvoj[ profesionale n[ sfer[n financiare apo juridike'' 
z[vend[sohen me fjal[t: ,,p[rvoj[ pune prej s[ paku 5 vjet 
n[ 10 vitet e fundit para em[rimit n[ sfer[n e financave, 
bankieris[ apo veprimtaris[ shkencore nga sfera e 
ekonomis[''. 

N[ paragrafin 2 alinen[ 8 lidh[za ,,dhe'' n[ fund t[ 
fjalis[ fshihet. 

N[ alinen[ 9 pika n[ fund t[ fjalis[ z[vend[sohet me 
lidh[z[n ,,dhe''. 

Pas alines[ 9 shtohet aline e re 10 si vijon:  
''- personi q[ [sht[ i d[nuar p[r vep[r penale me d[nim 

me burg, dhe at[:  
a) n[ periudh[n prej plotfuqishm[ris[ s[ aktgjykimit 

deri n[ dit[n e vuajtjes s[ d[nimit dhe 5 vjet nga dita e 
vuajtjes s[ d[nimit, n[ rast t[ gjykimit me aktgjykim t[ 
plotfuqish[m gjyq[sor me d[nim me burg deri n[ 3 vjet 
dhe 

b) n[ periudh[n prej plotfuqishm[ris[ s[ aktgjykimit 
deri n[ dit[n e vuajtjes s[ d[nimit  dhe 10 vjet nga dita e 
vuajtjes s[ d[nimit, n[ rast t[ gjykimit me aktgjykim t[ 
plotfuqish[m gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet.'' 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
''N[ rast t[ shlyerjes s[ d[nimit nga paragrafi 2 alineja 

10 e k[tij neni, n[ m[nyr[ p[rkat[se zbatohen dispozitat e 
Kodit penal.'' 

Paragrafi 3 i cili b[het paragraf 4 ndryshohet si vijon:  
''An[tari i K[shillit t[ Bank[s Popullore dhe 

viceguvernatori, q[ nuk jan[ an[tar[ t[ K[shillit t[ Bank[s 
Popullore, nuk mund t[ jen[ an[tar[ t[ organeve 
udh[heq[se n[ banka dhe kursimore, t[ pun[sohen apo t[ 
themelojn[ banka dhe kursimore gjat[ koh[s s[ mandatit  
dhe dy vjet pas skadimit t[ mandatit, gjegj[sisht 
shkarkimit.'' 

Paragrafi 4 b[het paragraf 5. 
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Neni 18 
N[ nenin 60 paragrafin 4 alineja 1 ndryshohet si vijon:  
''- n[ rast kur [sht[ i d[nuar p[r vep[r penale me d[nim 

me burg, dhe at[: 
a) n[ periudh[ prej plotfuqishm[ris[ s[ aktgjykimit deri 

n[ dit[n e vuajtjes s[ d[nimit  dhe 5 vjet nga dita e vuajtjes 
s[ d[nimit, n[ rast t[ gjykimit me aktgjykim t[ plotfuqish[m 
gjyq[sor me d[nim me burg deri n[ 3 vjet dhe 

b) n[ periudh[ prej plotfuqishm[ris[ s[ aktgjykimit deri 
n[ dit[n e vuajtjes s[ d[nimit  dhe 10 vjet nga dita e 
vuajtjes s[ d[nimit, n[ rast t[ gjykimit me aktgjykimi t[ 
plotfuqish[m gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet;'' 

Alineja 5 ndryshohet si vijon:  
''- n[ rast kur e kryen funksionin dhe kompetencat q[ i 

jan[ dh[n[ me ligj n[ m[nyr[ jo t[ ndershme, jo t[ 
nd[rgjegjshme, pa p[rgjegj[si, joprofesionale dhe jo me 
koh[.'' 

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:  
''N[ rast t[ shlyerjes s[ d[nimit nga paragrafi 4 alineja 1 

e k[tij neni, n[ m[nyr[ p[rkat[se zbatohen dispozitat e 
Kodit penal.'' 

Paragrafi 5 b[het paragraf 6. 
 

Neni 19 
N[ nenin 62 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  
''An[tar[t e jasht[m t[ K[shillit t[ Bank[s Popullore 

marrin kompensim nga mjetet e Bank[s Popullore.'' 
 

Neni 20 
N[ nenin 64 paragrafi 1 pika 3, presja dhe fjal[t: “me 

pajtim t[ marrur paraprak nga Qeveria e Republik[s s[ 
Maqeonis['' fshihen.  

N[ pik[n 12 fjal[t: “plasimi i rezervave devizore'' 
z[vend[sohen me fjal[t: “politika e administrimit me 
rezervat devizore''.  

Neni 21 
N[ nenin 65 fjal[t: “nga neni 64 pikat 5, 7, 8,10 dhe 12 

t[ k[tij ligji'' fshihen, nd[rsa pas fjal[ve: ''Gazeta zyrtare e 
Republik[s s[ Maqedonis['', shtohen fjal[t: ''p[rve] 
vendimeve nga pikat 5, 16, 18, 19 dhe 21 t[ nenit 64 t[ 
k[tij ligji''.  

Neni 22 
N[ nenin 70 paragrafin 1 fjal[t: ''dhe viceguvernator[t'' 

fshihen, nd[rsa fjala ,,i'' z[vend[sohet me fjal[n ,,e''.  
N[ paragrafin 3 alineja 1 ndryshohet si vijon:  
''-  n[ rast kur [sht[ i d[nuar p[r vep[r penale me d[nim 

me burg dhe at[: 
a) n[ periudh[ prej plotfuqishm[ris[ s[ aktgjykimit deri 

n[ dit[n e vuajtjes s[ d[nimit  dhe 5 vjet nga dita e vuajtjes 
s[ d[nimit n[ rast t[ gjykimit me aktgjykim t[ plotfuqish[m 
gjyq[sor me d[nim me burg deri n[  3 vjet dhe 

b) n[ periudh[ prej plotfuqishm[ris[ s[ aktgjykimit deri 
n[ dit[n e vuajtjes s[ d[nimit  dhe 10 vjet nga dita e 
vuajtjes s[ d[nimit, n[ rast t[ gjykimit me aktgjykim t[ 
plotfuqish[m gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet;'' 

Alineja 5 ndryshohet si vijon:  
''- n[ rast kur e kryen funksionin dhe kompetencat q[ i 

jan[ dh[n[ me ligj n[ m[nyr[ jo t[ ndershme, jo t[ 
nd[rgjegjshme, pa p[rgjegj[si, joprofesionale dhe jo me 
koh[.'' 

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:  
''N[ rast t[ shlyerjes s[ d[nimit nga paragrafi 4 alineja 1 

e k[tij neni, n[ m[nyr[ p[rkat[se zbatohen dispozitat e 
Kodit penal.'' 

Paragrafi 4 b[het paragraf 5. 
 

Neni 23 
N[ nenin 72 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 

vijon:  
''Viceguvernator[t i em[ron Kuvendi i Republik[s s[ 

Maqedonis[ me propozim t[ guvernatorit n[ periudh[ prej 
7 viteve, me t[ drejt[ edhe t[ nj[ zgjedhjeje t[ s[rishme.'' 

Paragraf[t 2 dhe 3 b[hen paragraf[ 3 dhe 4. 
N[ paragrafin 4 i cili b[het paragraf 5 pas fjal[ve: 

“Kuvendi i Republik[s s[ Maqedonis[“ shtohen fjal[t: “me 
propozim t[ Komisionit p[r ][shtjet e zgjedhjeve dhe 
em[rimeve n[ Kuvend,”. 

Neni 24 
N[ nenin 73 paragrafin 2 alineja 1 ndryshohet si vijon:  
''-  n[ rast kur [sht[ i d[nuar p[r vep[r penale me d[nim 

me burg, dhe at[: 
a) n[ periudh[ prej plotfuqishm[ris[ s[ aktgjykimit deri 

n[ dit[n e vuajtjes s[ d[nimit  dhe 5 vjet nga dita e vuajtjes 
s[ d[nimit n[ rast t[ gjykimit me aktgjykim t[ plotfuqish[m 
gjyq[sor me d[nim me burg deri n[ 3 vjet dhe 

b) n[ periudh[ prej plotfuqishm[ris[ s[ aktgjykimit deri 
n[ dit[n e vuajtjes s[ d[nimit  dhe 10 vjet nga dita e 
vuajtjes s[ d[nimit, n[ rast t[ gjykimit me aktgjykim t[ 
plotfuqish[m gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet;'' 

Alineja 5 ndryshohet si vijon:  
''- n[ rast kur e kryen funksionin dhe kompetencat q[ i 

jan[ dh[n[ me ligj n[ m[nyr[ jo t[ ndershme, jo t[ 
nd[rgjegjshme, pa p[rgjegj[si, joprofesionale dhe jo me 
koh[.'' 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:  
''N[ rast t[ shlyerjes s[ d[nimit nga paragrafi 2 alineja 1 

e k[tij neni, n[ m[nyr[ p[rkat[se zbatohen dispozitat e 
Kodit penal.'' 

P
 

aragrafi 3 b[het paragraf 4. 

Neni 25 
N[ nenin 75 pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri  6, si 

vijon:  
“S[ paku nj[ri nga t[ pun[suarit n[ sh[rbim sipas 

paragrafit 1 t[ k[tij neni duhet t[ posedoj[ autorizim p[r 
revizor.” 

P
 

aragraf[t 6 dhe 7 b[hen paragraf[ 7 dhe 8. 

Neni 26 
N[ nenet 81 dhe 82  pika 4 fjal[t: “t[ realizuara” 

fshihen.  
Neni 27 

N[ nenin 83 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 
vijon: 

,,Banka Popullore nuk jep garanci dhe lloje t[ tjera t[ 
sigurimit p[r obligimet  e personave juridik dhe fizik, 
p[rve] rasteve t[ parapara n[ nenin 52 t[ k[tij ligji.'' 

 
Neni 28 

Neni 87 ndryshohet si vijon: 
''Rezervat e revalorizuara formohen nga t[ hyrat e pa 

realizuara (t[ llogaritura) t[ cilat rrjedhin nga ndryshimet e 
burs[s dhe ]mimeve.''  

Neni 29 
Neni 88 ndryshohet si vijon: 
''Rezervat e revalorizuara jan[ t[ dedikuara p[r 

mbulimin e t[ dalave t[ pa realizuara (t[ llogaritura) q[ 
rrjedhin nga ndryshimet e burs[s dhe ]mimeve.'' 

 
Neni 30 

N[ nenin 89 shtohet paragrafi i ri 1, si vijon:  
''Nga fitimi bruto ndahen rezerva t[ revalorizuara n[ 

lart[si t[ t[ hyrave neto t[ revalorizuara t[ llogaritura  n[ 
vit.'' 

Paragraf[t 1 dhe 2 b[hen paragraf[ 2 dhe 3. 
N[ paragrafin 3 q[ b[het paragraf 4 numri ''2'' 

z[vend[sohet me numrin ,,3''. 
Paragrafi 4 b[het paragraf 5. 
N[ paragrafin 5 q[ b[het paragraf 6 fjal[t: ''Banka 

Popullore e'' z[vend[sohen me fjal[n ''jan['', dhe n[ fund t[ 
fjalis[ shtohen fjal[t: ''t[ paragrafit 3 t[ k[tij neni''. 

 
Neni 31 

N[ nenin 90 fjala ''Republika'' z[vend[sohet me fjal[t: 
''organet e pushtetit shtet[ror dhe organet e administrimit 
shtet[ror''.  

Neni 32 
N[ nenin 95 paragrafin 4 pas fjal[ve: “dor[zon t[ dh[na 

te'' shtohen fjal[t: “Ministria e Financave'' dhe vihet presje. 
Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:  
''T[ dh[nat nga paragrafi 4 t[ k[tij neni p[r Ministrin[ e 

Financave, Fondi p[r sigurimin e depozitave dhe Drejtoria 
p[r ndalimin e larjes s[ parave paraqesin sekret zyrtar.'' 

 
Neni 33 

Neni 96 fshihet. 



31 јули 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 23 
 

Neni 34 
N [ nenin 98  paragrafin 1 pika 4 fshihet.  

Neni 35 
Ky Ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 

,,Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''. 
___________ 

1189. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик  Македонија, издаваат а

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за банките, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 јули 2003 година. 
 

     Бр. 07-3996/1   Претседател 
22 јули 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје        Борис Трајковски, с.р.  

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Никола Поповски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА БАНКИТЕ  
Член 1 

Во Законот за банките (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 63/2000 и 37/2002) во членот 2 
став 1 точката 8 се менува и гласи: 

�8) �Капитал� се сопствени средства на банката де-
финирани од страна на Народната банка на Република 
Македонија;� 
Во точката 16 по зборот �цели� запирката и зборо-

вите: �кој може да се разликува од дефиницијата на 
�Капитал� од точка 8 на овој член� се бришат. 
Во точката 21 зборовите: �девизно-валутни� се за-

менуваат со зборот �менувачки�. 
Во точката 22 сврзникот �и� се заменува со запир-

ка, а на крајот од реченицата се додаваат зборовите: �и 
спојување на штедилница кон банка�. 
По точката 23 се додава нова точка 24, која гласи: 
�24) �Спојување на штедилница кон банка �значи 

припојување на штедилница кон банка при што припо-
ената штедилница го губи правниот идентитет, а бан-
ката припојувач продолжува со работа со истиот пра-
вен статус;� 
Во точката 24 која станува точка 25 сврзникот �и� 

на крајот се брише. 
По точката 25 која станува точка 26 точката на кра-

јот се заменува со сврзникот �и�. 
По точката 26 се додава нова точка 27, која гласи: 
�27) �Стекнување на акции� е уплата при првото 

издавање (основање), купување, наследување, подару-
вање, компензација, залог, судска одлука и други начи-
ни утврдени со закон.�  

Член 2 
Во членот 5 зборовите: �и истите да ги пласира ка-

ко кредити или инвестиции� се бришат.  
Член 3 

Во членот 7 по алинеја 1 се додава нова алинеја 2, 
која гласи: 

�- кое е осудено со казна затвор, и тоа: 
а) во периодот од правосилноста на пресудата до 

денот на издржувањето на казната и пет години од де-
нот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор до три го-
дини и  

б) во периодот од правосилноста на пресудата до 
денот на издржувањето на казната и десет години од 
денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост 
со правосилна судска пресуда со казна затвор над три 
години.� 
По ставот 1 се додава став 2, кој гласи:  
�Во случај на бришење на осудата од став 1 алинеја 

2 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од 
Кривичниот законик.� 

 
Член 4 

Во членот 8 ставовите 5 и 6 се бришат. 
Ставот 7 станува став 5. 
 

Член 5 
Во членот 11 став 1 по зборот �изнесува� се додава 

процентот �5%� и запирка, а по зборот �лица� и запир-
ката се додаваат зборовите: �директно или индиректно, 
освен во случај на стекнување на акции по пат на нас-
ледување,�. 
По ставот 1 се додава став 2, кој гласи: 
�Во случаите од став 1 на овој член брокерските 

друштва и берзата на долгорочни хартии од вредност не 
смеат да извршат трансакција со акции на банка за кои 
не им е презентирана согласност од Народната банка.� 
По ставот 2 кој станува став 3 се додаваат шест но-

ви става 4, 5, 6 7, 8 и 9 кои гласат: 
�Секое правно или физичко лице кое има намера, 

директно или индиректно, да се стекне со акции или да 
го зголеми бројот на акциите што веќе ги има, така што 
ќе надминат 5%, 10%, 20%, 33%, 50% или 75% од 
вкупниот број акции со право на глас во банка, е долж-
но да поднесе барање до Народната банка за добивање 
на претходна согласност. 
Во однос на документите и информациите што се 

приложуваат кон барањето од став 4 на овој член и по-
стапката за нивно оценување, соодветно се применува-
ат одредбите од член 15 став 1 точките 4, 5, 6 7, 8 и 9, 
став 2, став 3 и став 4 на овој закон. 
Трансакцијата за стекнување на акциите треба да се 

изврши во рок од 60 дена од денот на добивањето на 
согласноста од Народната банка. По истекот на овој 
рок задолжителна е постапка за добивање на нова сог-
ласност. 
Народната банка го одбива барањето од став 4 на 

овој член ако: 
1) барањето не ја содржи пропишаната документа-

ција; 
2) барањето содржи неточни или невистинити пода-

тоци; 
3) начинот на кој работи или природата на активно-

стите на лицето индицира тенденција на висок ризик; 
4) финансиската и економската состојба на лицето 

не е во согласност со вредноста на акциите што има на-
мера да ги стекне; 

5) има основана причина да се сомнева во легално-
ста на потеклото на парите, интегритетот или вистин-
скиот идентитет на лицето; 

6) лицето го одбива или го одбило барањето на На-
родната банка да учествува во санација на постојна 
банка во која има акции; 

7) оцени дека банката ќе биде вклучена во група ко-
ја не овозможува адекватна супервизија и 

8) оцени дека стекнувањето на акции ќе доведе до 
несакан развој на финансискиот систем.  
По барањето од став 4 на овој член гувернерот на 

Народната банка донесува решение во рок од 90 дена 
од денот на поднесување на барањето. 
Против решението од став 8 на овој член може да 

се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на при-
емот на решението. По жалбата одлучува Советот на 
Народната банка, без учество на гувернерот и вицегу-
вернерите на Народната банка.� 
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Член 6 
По членот 11 се додаваат два нови члена 11-а и 11-б, 

кои гласат:   
�Член 11-а 

Лицето кое по пат на наследство стекнало, постап-
но или одеднаш, акции чиј вкупен кумулативен номи-
нален износ изнесува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% или 
75% од вкупниот број акции со право на глас во банка, 
без оглед на тоа дали акциите ги стекнало едно или по-
веќе поврзани лица, директно или индиректно е долж-
но, во рок од десет дена од правосилноста на решение-
то за наследување, до Народната банка да поднесе ба-
рање за добивање согласност за настанатата промена. 
Во однос на документите и информациите што се 

приложуваат кон барањето од став 1 на овој член и по-
стапката за нивно оценување, соодветно се применува-
ат одредбите од член 15 став 1 точки 4, 5, 6, 7, 8 и 9, 
став 3 и став 4 на овој закон. 
Во случаите од став 1 на овој член Централниот де-

позитар за хартии од вредност нема да изврши запишу-
вање на акциите за кои не му е презентирано барањето 
од став 1 на овој член. 
По барањето од став 1 на овој член гувернерот на 

Народната банка донесува решение во рок од 90 дена 
од денот на поднесување на барањето. 
Народната банка го одбива барањето од став 1 на 

овој член во случаите утврдени со член 11 став 7 од 
овој закон. 
Против решението од став 5 на овој член може да 

се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на при-
емот на решението. По жалбата одлучува Советот на 
Народната банка, без учество на гувернерот  и вицегу-
вернерите на Народната банка. 
Акциите од став 1 на овој член за кои лицето нема 

да добие согласност од Народната банка не носат право 
на глас и влегуваат во лимитот од член 10 на овој за-
кон, а лицето кое ги стекнало тие акции, или негови 
претставници, не можат да бидат членови на органите 
на управување со банката. 

 
Член 11-б 

Секое правно или физичко лице кое има намера да 
го намали учеството на акции со право на глас во банка 
е должно да ја извести Народната банка ако: 

1) делот за кој го намалува учеството му дава право 
на глас од над 5% и  

2) намалувањето на делот ќе резултира со намалу-
вање на неговото право на глас под 10%, 20%, 33%, 
50% или 75%.�  

Член 7 
Членот 15 се менува и гласи: 
�Основачите на банка поднесуваат барање до На-

родната банка за издавање дозвола за основање и рабо-
тење на банка. Барањето ги содржи следниве докумен-
ти и информации:  

1) предлог акт за основање; 
2) елаборат за работа; 
3) предлог име на банката; 
4) висина на капитал и изјава дека ќе ги уплатат 

средствата; 
5) изворите на средства за уплата на капиталот; 
6) потврда од надлежна институција за редовно 

плаќање на јавните давачки; 
7) информации за идентитетот на основачите и бро-

јот на акциите на секој од нив; 
8) документиран доказ за адекватноста на основа-

чите од аспект на стабилноста на банката; 
9) доказ за финансиската состојба на основачите; 
10) информации за идентитетот, образованието и 

искуството на работоводниот орган, вклучувајќи про-
фесионална историја за последните  пет години; 

11) организациона структура на банката; 
12) финансиски активности што ќе ги врши банката; 
13) проекција на финансиски извештаи за следните 

три години; 

14) документација во врска со член 7 од овој закон и 
15) информации за информативниот систем и тех-

ничката опременост на банката. 
Правните лица-основачи на банка чиј износ на ак-

ции надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од 
вкупниот број акции со право на глас во банката, по-
крај документите и информациите од став 1 на овој 
член со барањето доставуваат и: 

1) акт за основање и статут на правното лице и спи-
сок на лицата-членови на органите на управување; 

2) список на лица кои во правното лице имаат пове-
ќе од 10% од акциите, односно уделите и 

3) список на фирми во кои правното лице има пове-
ќе од 10% од акциите, односно уделите. 
Покрај наведените во ставовите 1 и 2 од овој член, 

Народната банка може да бара и дополнителни инфор-
мации и документација. 
Видот и начинот на доставување на информациите и 

документацијата од ставовите 1 и 2 на овој член и постап-
ката за нивно оценување ги пропишува Народната банка. 
По барањето од став 1 на овој член гувернерот на 

Народната банка донесува одлука за издавање на при-
времена дозвола, или за одбивање на барањето, во рок 
од три месеци од денот на поднесување на комплетно-
то барање до Народната банка.  
Гувернерот на Народната банка ќе го одбие барање-

то во случаите предвидени со член 11 став 7 точки 2, 3, 
4, 5, 6, 7 и 8 од овој закон.  
Против одлуката од став 5 на овој член може да се 

поднесе жалба во рок од осум дена од денот на прие-
мот на одлуката. По жалбата одлучува Советот на На-
родната банка, без учество на гувернерот и вицегувер-
нерите на Народната банка. 
При одлучувањето согласно со став 5 на овој член, 

гувернерот на Народната банка оценува дали банката 
ќе биде организирана и оспособена согласно со закон-
ската регулатива и пропишаните супервизорски стан-
дарди, квалификацијата, искуството и интегритетот на 
работоводниот орган и акционерите на банката и реал-
носта на елаборатот за работа и проекцијата на финан-
сиските извештаи. 
Барањето од став 1 на овој член кое не ја содржи 

пропишаната документација, гувернерот на Народната 
банка го отфрла со решение. 
Против решението од став 9 на овој член може да 

се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на при-
емот на решението. По жалбата одлучува Советот на 
Народната банка, без учество на гувернерот и вицегу-
вернерите на Народната банка.� 

 
Член 8 

Во членот 17 ставот 3 се менува и гласи: 
�Одлуката од став 2 на овој член содржи: 
1) име и седиште на банката; 
2) имиња на основачите со акции во номинален из-

нос од над 5% и бројот на акциите што ги имаат; 
3) износ на капиталот на банката; 
4) активности што може да ги врши и 
5) потврда на статутот на банката.� 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
�Статутот на банката мора да биде во согласност со 

одлуката од став 2 на овој член.� 
Ставот 5 станува став 6. 
Во ставот 6 кој станува став 7 бројот �5� се замену-

ва со бројот �6�.  
Член 9 

Во членот 19 став 2 по зборот �документацијата� се 
додаваат зборовите: �и информациите�. 

 
Член 10 

Во членот 22 став 1 точка 2 по зборот �закон� се 
става запирка и се додаваат зборовите: �односно одлу-
ка за статусни измени, во рок од 30 дена од добивањето 
на дозволата од член 21 став 3 на овој закон�. 
Во точката 12 броевите: �5, 6, 7, 8, 9 и 10� се заме-

нуваат со броевите: �5, 6, 7, 9, 10, 22, 24 и 29�. 
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Член 11 
Во членот 23 став 2 точка 3 бројот �10� се заменува 

со бројот �5�.  
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
�Народна банка го известува Министерството за 

финансии и за сите промени во податоците од став 2 
точки 1, 2, 3 и 4 на овој член.� 

 
Член 12 

Во членот 25 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: 

�Банката не смее без претходна согласност од гу-
вернерот на Народната банка да изврши:� 
Точката 5 се менува и гласи: 
�5) капитални вложувања на банка во финансиска 

или нефинансиска институција во земјата или во 
странство кои изнесуваат повеќе од 10% од гарантниот 
капитал на банката, освен за капитални вложувања на 
банка во друга банка и за основање на брокерска куќа 
овластена за работа во свое име и за своја сметка за кои 
е потребна претходна согласност од Народната банка 
без оглед на износот на вложувањето во однос на га-
рантниот капитал;� 
Во точката 6 по зборот �назив� се става запирка и 

се додаваат зборовите: �седиште и адреса�. 
Во точката 7 зборовите: �и основање на други фи-

нансиски институции� се бришат. 
Во точката 8 по зборовите: �став 3� се додаваат зборо-

вите: �точки 2 и 4�, а сврзникот �и� на крајот се брише. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
�Во однос на точките 1, 2 и 8 од став 1 на овој член 

соодветно се применуваат одредбите од член 11, член 
15 и член 46 ставови 2 и 3 на овој закон.� 
Во ставот 3 кој станува став 4 по зборот �систем� се 

додаваат зборовите: �на банката�. 
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6. 
Во ставот 6 кој станува став 7 бројот �5� се замену-

ва со бројот �6�. 
Во ставот 7 кој станува став 8 броевите: �4 и 5� се 

заменуваат со броевите: �5 и 6�. 
Во ставот 8 кој станува став 9 бројот �7� се замену-

ва со бројот �8�. 
С
 
тавот 9 станува став 10. 

Член 13 
Во членот 26 став 1 точка 2 запирката се заменува 

со точка и запирка, а зборовите: �освен во случаите од 
член 11 став 1 на овој закон за кои е потребна претход-
на согласност� се бришат. 
Во точката 4 зборовите: �и во странство� се бришат.  
По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи: 
�5) укинување на банка, филијала, подружница или 

претставништво во странство;� 
Точката 5 станува точка 6. 
Во точката 6 која станува точка 7 сврзникот �и� се 

заменува со зборовите: �во земјата или во странство 
кои изнесуваат помалку од 10% од гарантниот капитал 
на банката�. 
Точката 7 се брише. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
�Банката е должна: 
1) да ја извести Народната банка за дејствијата од 

став 1 точки 1, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член во рок од пет 
дена од денот на нивното преземање и  

2) да доставува месечни извештаи до Народната 
банка за промените од став 1 точка 2 на овој член и тоа 
најдоцна до десетиот ден во тековниот месец за прет-
ходниот месец.� 
Ставот 3 се менува и гласи: 
�За промените од став 1 точка 2 на овој член прав-

ното или физичкото лице кое стекнало под 1% од акци-
ите со право на глас во банката е должно во рок од пет 
дена од запишувањето на промената во Централниот 
депозитар за хартии од вредност да ја извести Народна-
та банка.� 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
�За промените од став 1 точка 2 на овој член прав-

ното или физичкото лице кое стекнало од 1% до 5% од 
акциите со право на глас во банката е должно во рок од 
пет дена од запишувањето на промената во Централни-
от депозитар за хартии од вредност да ја извести На-
родната банка и да и достави документиран доказ за  
изворот на средствата.� 
Во ставот 4 кој станува став 5 по зборот �доставен� 

се додаваат зборовите: �или е доставен несоодветен�. 
Во ставовите 5 и 6 кои стануваат ставови 6 и 7 бро-

јот �4� се заменува со бројот �5�. 
 

Член 14 
Во членот 39 по ставот 1 се додава став 2, кој гласи: 
�Банката не смее да се стекне со земјиште и згради 

кои не ги користи за извршување на своите функции.� 
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
Во ставот 4 кој станува став 5 броевите: �1, 2 и 3� 

се заменуваат со броевите: �1, 2, 3 и 4�, а по зборот 
�опрема� се додаваат зборовите: �стекнат врз основа на 
ненаплатени побарувања�. 
Во ставот 5 кој станува став 6 зборовите: �став 4� 

се заменуваат со зборовите: �став 5�, а броевите: �1, 2 
и 3� се заменуваат со броевите: �1, 2, 3 и 4�. 
По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
�Во рамките на утврдениот лимит од ставовите 1 и 

3 на овој член не се вклучуваат капитални делови во 
друштва за управување со пензиски и инвестициони 
фондови и друштва основани од банки и штедилници 
за собирање и давање информации за одобрени креди-
ти, аванси и гаранции од банките и штедилниците.� 

 
Член 15 

Во членот 45 точка 1 зборовите: �и физички� се 
бришат. 
По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи: 
�2) примање на сите видови парични депозити на 

физички лица;� 
Точката 2 станува точка 3. 
Точката 3 која станува точка 4 се менува и гласи: 
�4) менувачки работи;� 
Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат точ-

ки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. 
 

Член 16 
Во членот 46 по ставот 1 се додаваат два нови става 

2 и 3 кои гласат: 
�За активностите од член 45 став 1 точки 2, 4 и 8 на 

овој закон и активностите од став 1 на овој член што 
банката ги врши во странство, како и за посреднички 
работи со преносливи хартии од вредност, задолжител-
на е посебна согласност од Народната банка. 
Документацијата, постапката и критериумите за из-

давање на согласноста од став 2 на овој член ги утврду-
ва Народната банка.� 
С тавот 2 станува став 4. 

Член 17 
Во членот 58 став 4 се додава нова точка 3, која гласи: 
�3) осудено со казна затвор и тоа: 
- во периодот од правосилноста на пресудата до де-

нот на издржувањето на казната и пет години од денот 
кога ја издржал казната, во случај  на осуденост со пра-
восилна судска пресуда со казна затвор до три години и 

- во периодот од правосилноста на пресудата до де-
нот на издржувањето на казната и десет години од де-
нот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор над три го-
дини;� 
По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
�4) на кое му е изречена мерка на безбедност забра-

на за вршење на професија, дејност или должност доде-
ка трае мерката;� 
Точката 4 станува точка 5. 
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Во точката 5 која станува точка 6 зборовите: �став 

3� се заменуваат со зборовите: � ставови 3 и 4�. 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
�Во случај на бришење на осудата од став 3 точка 3 

на овој член, соодветно се применуваат одредбите од 
Кривичниот законик.� 
С
 
тавовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7. 

Член 18 
Во членот 62 став 3 во воведната реченица зборови-

те:  �кое е� се бришат. 
Во точките 1 и 2 на почетокот се додаваат зборови-

те: �кое е�. 
По точката 2 се додава нова точка 3, која  гласи: 
�3) кое е осудено со казна затвор и тоа:  
- во периодот од правосилноста на пресудата до де-

нот на издржувањето на казната и пет години од денот 
кога ја издржал казната, во случај на осуденост со пра-
восилна судска пресуда со казна затвор до три години; 

- во периодот од правосилноста на пресудата до де-
нот на издржувањето на казната и десет години од де-
нот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор над три го-
дини;� 
По точката 3 се додаваат две нови точки 4 и 5, кои 

гласат: 
�4) на кое му е изречена мерка на безбедност забра-

на за вршење на професија, дејност или должност доде-
ка трае мерката и 

 5) стекнало акции спротивно на член 11 став 1 и 
член 26 ставови 3 и 4 од овој закон.� 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
�Во случај на бришење на осудата од став 3 точка 3 

на овој член, соодветно се применуваат одредбите од 
Кривичниот законик.� 
С
 
тавовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6. 

Член 19 
Во членот 65 зборовите: �ги известат органите� се 

зам нуваат со зборовите: �го известат управниот одбор�. е
 

Член 20 
Во членот 66 ставот 4 се менува и гласи: 
�Вработените во службата од став 1 на овој член ја 

извршуваат единствено функцијата на службата и нај-
малку еден од нив поседува овластување за ревизор.� 

 
Член 21 

Во членот 69 ставот 4 се менува и гласи: 
�Банката е должна да составува консолидиран фи-

нансиски извештај во случаите утврдени со одлука на 
Народната банка.� 
Во ставот 6 по зборот �лица� се додаваат зборови-

те: �кои се вклучени во консолидираниот финансиски 
извештај�.  

Член 22 
В о членот 75 ставот 2 се брише. 

Член 23 
Во членот 76 се додава нов став 1, кој гласи: 
�Друштвото за ревизија е должно истовремено да 

го достави извештајот за извршените ревизии до На-
родната банка до работоводниот орган на банката и до 
управниот одбор на банката, а годишниот финансиски 
извештај и до Министерството за финансии.� 
С тавот 1 станува став 2. 

Член 24 
Во членот 77 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 

гласат: 
�Народната банка врши и консолидирана суперви-

зија во случаите од член 69 став 4 на овој закон. 
Супервизијата од став 3 на овој член се врши според 

методологија пропишана од страна на Народната банка.� 
Ставот 3 станува став 5. 
Во ставот 4 кој станува став 6 зборовите: �став 1� 

се заменуваат со зборовите: �ставовите 1 и 3�. 

Член 25 
В
 
о членот 79 бројот �3� се заменува со бројот �5�. 

Член 26 
Членот 84-а се менува и гласи: 
�Банката е должна да достави писмено известување 

до Централниот регистар за бројот на сметката во бан-
ката што е блокирана непрекинато над 45 дена. 
Известувањето од став 1 на овој член банката е 

должна да го достави следниот работен ден од истекот 
на 45 дена од блокадата.� 

 
Член 27 

Во членот 85 став 1 во воведната реченица зборови-
те: �ризичното работење� се заменуваат со зборот �ра-
ботењето�. 
Во точката 19 сврзникот �и� се брише. 
Во точката 20 точката на крајот се заменува со точ-

ка и запирка. 
По точката 20 се додаваат дванаесет нови точки 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32, кои гласат: 
�21) да и наложи на банката да го зголеми капиталот;  
22) да побара еден или повеќе акционери да ја сани-

раат банката; 
23) да и забрани на банката да одобрува кредити 

или други облици на кредитна изложеност  на поврза-
ни субјекти, освен ако тие се покриени со залог на хар-
тии од вредност издадени или гарантирани од страна 
на Владата на Република Македонија или Европската 
унија, кои се чуваат од страна на независно трето лице-
депозитна институција и чија што пазарна вредност во 
секое време надминува 125% од износот на кредитот, 
или друг облик на кредитна изложеност; 

24) каматните стапки кои банката ги исплаќа на де-
позитите да не се поголеми од вообичаените каматни 
стапки кои важат за депозитите со соодветен износ и 
рок на пристигнување во Република Македонија; 

25) банката, делови на банката или нејзините по-
дружници да прекинат или да го намалат обемот на 
активностите за кои Народната банка оценила дека 
предизвикуваат загуби во работењето на банката; 

26) да бара од банката да разреши едно или повеќе 
лица со посебни права и одговорности кои го имале тој 
статус подолго од 180 дена непосредно пред да стане 
банката подкапитализирана; 

27) банката да ја ликвидира подружницата или друг 
дел од банката за кои Народната банка утврдила дека 
им се заканува несолвентност, или предизвикуваат за-
губи во работењето на банката; 

28) забрана за вршење на дел или на сите финанси-
ски активности; 

29) ограничување на порастот на пласманите; 
30) исклучување од учество на девизниот пазар; 
31) запирање на плаќањата кон странство, освен 

плаќањата по пристигнати обврски и 
32) ограничување на задолжувањето во странство.� 
По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои 

гласат: 
�Народната банка врши надзор над спроведувањето 

на мерките од став 1 на овој член. 
Гувернерот може да овласти работник од Народна-

та банка кој ќе врши надзор над спроведување на мер-
ките од став 1 на овој член и во самата банка.� 
Во ставот 2 кој станува став 4 броевите: �18 и 19� 

се заменуваат со броевите: �18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31 и 32�. 
Во ставот 3 кој станува став 5 бројот �15� се заме-

нува со бројот �30�. 
С
 
тавовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7. 

Член 28 
Ч
 
ленот 86 се брише. 

Член 29 
Во членот 88 став 8 бројот �15� се заменува со бро-

јот �30�. 
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Член 30 
Во членот 92 став 1 зборовите: �го именува привре-

мениот управник� се заменуваат со зборовите: �имену-
ва еден или најмногу тројца привремени управници�. 

 
Член 31 

По членот 117 се додаваат три нови члена 117-а, 
117 б и 117-в, кои гласат: - 

�Член 117-а 
Тој којшто ќе го употреби зборот банка спротивно 

на член 3 став 2 од овој закон и со тоа ќе придонесе за 
настанување на штета на правни и физички лица, ќе се 
казни со затвор од три до десет години. 
При определување на казната од особено влијание е 

степенот на штетата и бројот на оштетените субјекти, 
како и влијанието врз финансискиот систем во целина. 
Имотната корист прибавена со извршување на кри-

вичното дело од став 1 на овој член се одзема со судска 
одлука.  

Член 117-б 
Тој којшто ќе прими депозити спротивно на член 5 

од овој закон и со тоа ќе придонесе за настанување на 
штета на правни и физички лица, ќе се казни со затвор 
од три до десет години. 
При определување на казната од особено влијание е 

степенот на штетата и бројот на оштетените субјекти, 
како и влијанието врз финансискиот систем во целина. 
Имотната корист прибавена со извршување на кри-

вичното дело од став 1 на овој член се одзема со судска 
одлука.  

Член 117-в 
Тој којшто ќе стекне акции во банка без претходна 

согласност од Народната банка предвидена во член 11 
ставови 1 и 4 од овој закон, ќе се казни со затвор од три 
до десет години. 
При определување на казната од особено влијание 

се последиците во однос на управувањето и работење-
то на банката и врз финансискиот систем во целина. 
Имотната корист прибавена со извршување на кри-

вичното дело од став 1 на овој член се одзема со судска 
одлука. 
Акциите стекнати без претходна согласност од На-

родната банка судот ќе ги продаде во постапка утврде-
на со член 11 од овој закон и согласно со одредбите од 
Законот за хартии од вредност што се однесуваат на тр-
гување со хартии од вредност. Средствата остварени од 
продажбата на акциите се приходи на Буџетот на Ре-
публика Македонија.� 

 
Член 32 

Во членот 119 ставот 1 се менува и гласи: 
�Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок банка доколку: 
1) не ја одржува вредноста на капиталот согласно 

со закон (член 8); 
2) износот на приоритетни акции во банката го над-

минува процентот од член 10 став 1 на овој закон; 
3) не достави решение за регистрација до Народна-

та банка согласно член 13 и член 21-а од овој закон; 
4) врши активности за кои не добила дозвола од На-

родната банка (член 17); 
5) извршила статусни измени без одобрение од На-

родната банка (член 21); 
6) не побара согласност од Народната банка во слу-

чаите предвидени со член 25 став 1 од овој закон; 
7) не ја извести Народната банка за случаите и во 

роковите од член 26 на овој закон; 
8) не го усогласи капиталот и гарантниот капитал и 

нивната висина која е должна да ги обезбеди согласно 
член 27 став 1, а во врска со членовите 29 и 30 од овој 
закон; 

9) не формира посебна резерва во висина и на на-
чин пропишани од Народната банка (член 33); 

10) не ја одржува изложеноста на одделни видови 
ризици во рамките на лимитите пропишани со овој за-
кон и не се придржува на супервизорската регулатива 
на Народната банка која е должна да го стори согласно 
со член 27 став 2, а во врска со членовите  од 31 до 37 
од овој закон; 

11) одобрува кредити спротивно на членовите 35, 
36, 37 и 38 од овој закон; 

12) врши откуп на сопствени акции, спротивно на 
член 38 став 3 од овој закон; 

13) не работи согласно со член 39 на овој закон; 
14) не ја одржува солветноста и ликвидноста во ра-

ботењето (членови 40 и 42); 
15) врши плаќања спротивно на член 41 од овој за-

кон; 
16) не се придржува на одредбите на овој закон што 

се однесуваат на отворената девизна позиција (член 
43); 

17) врши активности без посебна согласност од На-
родната банка (член 46 став 2); 

18) не издаде штедна книшка на физички лица или 
отвори штедна книшка на правни лица и добротворни 
организации (член 50); 

19) не ги објавува условите за работа со штедни 
влогови јавно на уплатно-исплатните места (член 52); 

20) прими депозит и изврши налог за уплата, испла-
та или пренос на парични средства или други сопстве-
ности спротивно на член 53 став 1 од овој закон; 

21) не ја извести Дирекцијата за спречување на пер-
ење пари и не достави други релевантни информации 
до надлежен орган (член 53 став 3); 

22) не се одржи собрание на банката согласно член 
57 од овој закон; 

23) за член на управен одбор назначи лице кое не 
може да биде член на управен одбор (член 58 став 4); 

24) управниот одбор не одржи состанок (член 58, 
став 7); 

25) не организирала служба за внатрешна ревизија, 
одбор за раководење со ризикот и одбор за ревизија 
(член 59 став 4 точки 17 и 18, член 61 и член 66); 

26) не постапува согласно со член 68 од овој закон; 
27) не изготви финансиски извештај и консолиди-

ран финансиски извештај согласно со член 69 од овој 
закон или не го достави до Народната банка согласно 
член 73 од овој закон; 

28) не определи друштво за ревизија и постапува 
спротивно на член 72 од овој закон; 

29) не објави извадок од ревидиран финансиски из-
вештај (член 76); 

30) не ја даде на увид или не ја обезбеди документа-
цијата која ќе биде побарана согласно со член 79 од 
овој закон; 

31) издаде службена тајна спротивно на членовите 
83 и 84 од овој закон; 

32) врши платен промет во земјата спротивно на 
прописите; 

33) не достави писмено известување до Централни-
от регистар во рокот утврден со членот 84-а од овој за-
кон и 

34) до Народната банка доставува ненавремени и 
невистинити податоци.� 

 
Член 33 

Во членот 120 ставот 1 се менува и гласи: 
�Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок: 
1) брокерско друштво или берзата изврши трансак-

ција спротивно на член 11 ставови 2 и 6 од овој закон; 
2) Централниот депозитар ги запише акциите спро-

тивно на член 11-а став 3 од овој закон; 
3) правното лице не ја извести Народната банка сог-

ласно член 11-б од овој закон; 
4) не ја извести Народната банка за промената од 

член 26 став 3 на овој закон; 
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5) не ја извести и не достави доказ до Народната 
банка за изворот на средствата согласно со член 26 
став 4 од овој закон; 

6) правното лице не и достави на банката податоци 
од член 69 став 6 на овој закон; 

7) друштвото за ревизија не достави писмено изве-
стување согласно со член 75 од овој закон и 

8) друштвото за ревизија не ги достави извештаите 
од член 76 став 1 на овој закон.� 

 
Член 34 

Во членот 121 точките 1 и 2 се менуваат и гласат: 
�1) не ја извести Народната банка согласно со член 

11-б од овој закон; 
2) не ја извести Народната банка за промената од 

член 26 став 3 на овој закон; и� 
По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
�3) не ја извести и не достави доказ до Народната 

банка за изворот на средствата согласно со член 26 
став 4 од овој закон.� 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 35 
Народната банка е должна во рок од шест месеци од 

денот на влегување во сила на овој закон да ги замени 
актите за основање на банките со одлуки за издавање 
дозвола за основање и работење на банка кои ќе ги содр-
жат елементите утврдени со член 17 став 3 од овој закон.  

 
Член 36 

Банките основани во Република  Македонија до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон се должни да 
го усогласат своето работење со одредбите на овој за-
кон во рок од шест месеци од денот на неговото влегу-
вање во сила.  

Член 37 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R BANKAT 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r bankat (“Gazeta zyrtare e Republik[s s[ 

Maqedonis[“ num[r 63/2000 dhe 37/2002) n[ nenin 2 
paragrafin 1 pika 8 ndryshohet si vijon: 

“8) “Kapital“ jan[ mjete vetjake t[ bank[s t[ definuara 
nga ana e Bank[s Popullore t[ Republik[s s[ Maqedonis[;“ 

N[ pik[n 16 pas fjal[s “q[llime“ presja dhe fjal[t: “i 
cili mund t[ dallohet nga definicioni i “Kapitalit“ nga pika 
8 e k[tij neni“ fshihen. 

N[ pik[n 21 fjal[t: “valutore-devizore“ z[vend[sohen 
me fjal[n: “k[mbyese“. 

N[ pik[n 22 lidh[za “edhe“ z[vend[sohet me presje, 
dhe n[ fund t[ fjalis[ shtohen fjal[t: “edhe bashkimi i 
kursimores me bank[n“. 

Pas pik[s 23 shtohet pik[ e re 24 si vijon: 
“24) “Bashkimi i kursimores me bank[n“ dometh[n[ 

bashkimi i kursimores me bank[n gjat[ s[ cil[s kursimorja 
e bashkuar e humb identitetin juridik, nd[rsa banka 
bashkuese vazhdon me pun[ me t[ nj[jtin status juridik;“ 

N[ pik[n 24 e cila b[het pik[ 25 lidh[za “edhe“ n[ fund 
fshihet. 

Pas pik[s 25 e cila b[het pik[ 26 pika n[ fund 
z[vend[sohet me lidh[z[n “edhe“. 

Pas pik[s 26 shtohet pik[ e re 27 si vijon: 
“27) “Fitimi i akcioneve“ [sht[ pagesa gjat[ dh[nies s[ 

par[ (themelimit), blerjes, trash[gimis[, dhurat[s, 
kompensimit, pengut, vendimit gjyq[sor dhe m[nyrave 
tjera t[ p[rcaktuara me ligj.“ 

 
Neni 2 

N[ nenin 5 fjal[t: “dhe t[ nj[jtat t’i plasoj[ si kredite 
ose investime“ fshihen. 

Neni 3 
N[ nenin 7 pas alines[ 1 shtohet aline e re 2, si vijon: 
“- i cili [sht[ i d[nuar me d[nim me burg, edhe at[: 
a) n[ periudh[n prej plotfuqishm[ris[ s[ aktgjykimit deri 

n[ dit[n e vuajtjes s[ d[nimit dhe 5 vjet nga dita e vuajtjes s[ 
d[nimit, n[ rast t[ d[nimit me aktgjykim  t[ plotfuqish[m  
gjyq[sor me d[nim me burg deri n[ 3 vjet dhe 

b) n[ periudh[n prej plotfuqishm[ris[ s[ aktgjykimit 
deri n[ dit[n e vuajtjes s[ d[nimit dhe 10 vjet nga dita e 
vuajtjes s[ d[nimit, n[ rast t[ d[nimit me aktgjykim  t[ 
plotfuqish[m  gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet.” 

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi 2, si vijon: 
“N[ rast t[ heqjes s[ d[nimit sipas paragrafit 1 alineja 2 

e k[tij neni, n[ m[nyr[ p[rkat[se zbatohen dispozitat e 
odit penal.“ K 

Neni 4 
N[ nenin 8 paragraf[t 5 dhe 6 fshihen. 
P
 

aragrafi 7 b[het paragraf 5. 

Neni 5 
N[ nenin 11 paragrafin 1 pas fjal[s “[sht[“ shtohet 

p[rqindja “5%“ dhe presja, nd[rsa pas fjal[s “persona“ dhe 
presjes shtohen fjal[t: “drejtp[rdrejt ose t[ t[rthort[, p[rve] 
n[ rast t[ fitimit t[ akcioneve p[rmes trash[gimis[,“. 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
“N[ rast t[ paragrafit 1 t[ k[tij neni shoqatat e 

broker[ve dhe bursa e letrave afatgjate me vler[ nuk 
guxojn[ t[ b[jn[ transakcion me akcionet e bank[s p[r t[ 
cilat nuk iu [sht[ prezentuar pajtueshm[ri nga Banka 
Popullore.“ 

Pas paragrafit 2  i cili b[het paragraf 3 shtohen gjasht[ 
paragraf[ t[ rinj 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9 si vijojn[: 

“Secili person juridik ose fizik i cili ka q[llim, n[ 
m[nyr[ t[ drejtp[rdrejt[ ose t[ t[rthort[, t[ fitoj[ akcione 
ose ta zmadhoj[ numrin e akcioneve q[ i ka, ashtu q[ do t[ 
tejkalojn[ 5%,10%, 20%, 33%, 50% ose 75% nga numri i 
p[rgjithsh[m i akcioneve me t[ drejt[ vote n[ bank[, [sht[ 
i obliguar t[ paraqes[ k[rkes[ n[ Bank[n Popullore p[r 
marrjen e p[lqimit paraprak. 

N[ lidhje me paraqitjen e dokumentacionit dhe 
informatave t[ cilat i shtohen k[rkes[s nga paragrafi 4 i 
k[tij neni dhe procedura p[r vler[simin e tyre, n[ m[nyr[ 
p[rkat[se aplikohen dispozitat e nenit 15 paragrafi 1 pikat 
4, 5, 6, 7, 8 dhe 9, paragrafi 2, paragrafi 3 dhe paragrafi 4 
t[ k[tij ligji. 

Transakcioni p[r fitimin e akcioneve  duhet t[ kryhet 
n[ afat prej 60 dit[sh nga dita e marrjes s[ pajtimit nga 
Banka Popullore. Pas k[tij afati [sht[  e detyrueshme 
procedura p[r marrjen e pajtueshm[ris[ s[ re. 

Banka Popullore e refuzon k[rkes[n nga paragrafi 4 t[ 
k[tij neni n[se:   

1) k[rkesa nuk e p[rmban dokumentacionin e duhur; 
2) k[rkesa p[rmban t[ dh[na jo t[ sakta dhe jo t[ 

v[rteta; 
3) m[nyra se si punon ose natyra e aktiviteteve t[ 

personit indicon tendenc[ t[ rrezikut t[ madh; 
4) gjendja financiare dhe ekonomike  e personit  nuk 

[sht[ n[ p[rputhje me vler[n e akcioneve q[ ka p[r q[llim 
t’i fitoj[; 

5) ka arsye t[ bazuar t[ dyshohet n[ legalitetin e 
prejardhjes s[ parave, integritetin ose identitetin e v[rtet[ t[ 
personit; 

6) personi e refuzon ose e ka refuzuar k[rkes[n e 
Bank[s Popullore t[ marr[ pjes[ n[ sanimin e bank[s 
ekzistuese n[ t[ cil[n ka akcione; 

7) vler[son se banka do t[ ky]et n[ grupin i cili nuk 
mund[son supervizion adekuat  dhe  

8) vler[son se fitimi i akcioneve do t[ sjell[ deri te 
zhvillimi i pap[lqyer i sistemit financiar. 

Me k[rkes[ nga paragrafi 4 t[ k[tij neni guvernatori i 
Bank[s Popullore merr vendim n[ afat prej 90 dit[sh nga 
dita e dor[zimit t[ k[rkes[s. 

Kund[r vendimit nga paragrafi 8 t[ k[tij neni mund t[ 
paraqitet ankes[ n[ afat prej 8 dit[sh nga dita e pranimit t[ 
vendimit. P[r ankes[n vendos K[shilli i Bank[s Popullore, 
pa pjes[marrjen e guvernatorit dhe viceguvernatorit t[ 
Bank[s Popullore.” 
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Neni 6 
Pas nenit 11 shtohen dy nene t[ reja  11-a dhe 11-b, si 

vijojn[:  
“Neni 11-a 

Personi i cili p[rmes trash[gimis[ ka fituar akcione n[ 
m[nyr[ graduale ose t[ menj[hershme, shuma  kumulative 
nominale e t[ cilave [sht[ 5%, 10%, 20%, 33%, 50% ose 
75% nga numri i p[rgjithsh[m i akcioneve me t[ drejt[ 
vote n[ bank[, pa marr[ parasysh se akcionet i kan[ fituar 
nj[ ose m[ tep[r persona t[ bashkuar, drejtp[rdrejt ose n[ 
m[nyr[ t[ t[rthort[ [sht[ i obliguar, n[ afat prej 10 dit[sh 
nga plotfuqishm[ria e vendimit p[r trash[gimi, n[ Bank[n 
Popullore t[ paraqes[ k[rkes[ p[r marrjen e pajtimit p[r 
ndryshimin e paraqitur. 

Ndaj dokumenteve dhe informatave q[ i bashkangjiten 
k[rkes[s sipas paragrafit 1 t[ k[tij neni dhe procedur[s p[r 
vler[simin e tyre, n[ m[nyr[ p[rkat[se zbatohen dispozitat 
e nenit 15 paragrafi 1 pikat 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9, paragrafi 3 
dhe paragrafi 4 t[ k[tij ligji. 

N[ rastet nga paragrafi 1 t[ k[tij neni  Depozituesi 
qendror i letrave me vler[ nuk do t[ b[j[ regjistrimin e 
akcioneve p[r t[ cilat nuk i [sht[ prezentuar k[rkesa nga 
paragrafi 1 i k[tij neni. 

Me k[rkes[n nga paragrafi 1 t[ k[tij neni guvernatori i 
Bank[s Popullore merr vendim n[ afat prej 90 dit[sh nga 
dita e paraqitjes s[ k[rkes[s. 

Banka Popullore e refuzon k[rkes[n sipas paragrafit 1 
t[ k[tij neni n[ rastet e p[rcaktuara me nenin 11 paragrafi 7 
t[ k[tij ligji. 

Kund[r vendimit sipas paragrafit 5 t[ k[tij neni mund 
t[ praqitet ankes[ n[ afat prej 8 dit[sh nga dita e pranimit 
t[ vendimit. P[r ankes[n vendos K[shilli i Bank[s 
Popullore, pa pjes[marrjen e guvernatorit dhe 
viceguvernatorit t[ Bank[s Popullore. 

Akcionet nga paragrafi 1 i k[tij neni p[r t[ cilat personi 
nuk do t[ marr[ pajtim nga Banka Popullore nuk nuk 
mbajn[ t[ drejt[n e vot[s dhe hyjn[ n[ limitin sipas nenit 
10 t[ k[tij ligji, nd[rsa personi i cili i ka fituar ato akcione, 
ose p[rfaq[suesit e tyre, nuk mund t[ jen[ an[tar[ t[ 
organeve t[ administrimit me bank[n. 

 
Neni 11-b 

Secili person fizik ose juridik i cili ka p[r q[llim ta 
zbres[ pjes[marrjen e akcioneve me t[ drejt[ vote n[ bank[ 
[sht[ i obliguar ta informoj[ bank[n Popullore kur: 

1) pjesa p[r t[ cil[n e zbret pjes[marrjen i jep t[ drejt[n 
e vot[s prej m[ shum[ se 5% dhe  

2) zvog[limi i pjes[s do t[ rezultoj[ me zvog[limin e t[ 
drejt[s s[ tij n[ vot[ n[n 10%, 20%, 33%, 50% ose 75%.“ 

 
Neni 7 

Neni 15 ndryshohet si vijon: 
“Themeluesit e bank[s dor[zojn[ k[rkes[ n[ Bank[n 

Popullore p[r dh[nien e lejes p[r themelimin dhe pun[n e 
bank[s. K[rkesa i p[rmban k[to dokumente dhe informata: 

1) akt propozim  p[r themelim; 
2) elaborat p[r pun[; 
3) propozim emri i bank[s; 
4) lart[sia e kapitalit dhe deklarat[ se do ti paguaj[ 

mjetet; 
5) burimet e mjeteve p[r pages[n e kapitalit; 
6) v[rtetim nga institucioni p[rkat[s p[r pages[n e 

rregullt t[ t[ dh[nave publike; 
7) informata p[r identitetin e themeluesve dhe numrin e 

akcioneve p[r secilin prej tyre;  
8) d[shmi e dokumentuar p[r p[rkatshm[rin[ e 

themeluesve nga aspekti i stabilitetit t[ bank[s; 
9) d[shmi p[r gjendjen financiare t[ themeluesve; 
10) informata p[r identitetin, arsimimin dhe p[rvoj[n e 

organit pun[dh[n[s, duke p[rfshir[ historin[ profesionale 
p[r 5 vitet e fundit; 

11) struktura organizative e bank[s; 
12) aktivitetet financiare q[ do t’i b[j[ banka; 
13) projekt i raportit financiar p[r 3 vitet e ardhshme; 
14) dokumentacion n[ lidhje me nenin 7 t[ k[tij ligji 

dhe  
15) informata p[r sistemin informativ dhe pajisjen 

teknike t[ bank[s. 

Personat juridik – themelues t[ bank[s shuma e 
p[rgjithshme q[ tejkalon 5%, 10%, 20%, 33%, 50% dhe 
75% nga numri i p[rgjithsh[m i akcioneve me t[ drejt[ 
vote n[ bank[, p[rpos dokumenteve dhe akcioneve nga 
paragrafi 1 i k[tij neni me k[rkes[n dor[zojn[ edhe: 

1) akt p[r themelimin dhe statutin e personit juridik dhe 
list[n e personave – an[tar[ t[ organeve drejtuese; 

2) list[ t[ personave t[ cil[t n[ personin juridik kan[ m[ 
tep[r se 10 % t[ akcioneve, gjegj[sisht pjes[marrjes dhe  

3) list[ t[ firmave n[ t[ cilat personi juridik ka m[ tep[r 
se 10% t[ akcioneve, gjegj[sisht pjes[marrjes. 

P[rve] informatave dhe dokumentacionit sipas 
paragraf[ve 1 dhe 2 t[ k[tij neni, Banka Popullore mund t[ 
k[rkoj[ edhe informata dhe dokumente plot[suese. 

Llojin dhe m[nyr[n e dor[zimit t[ informatave dhe 
dokumentacionit sipas paragraf[ve 1 dhe 2 t[ k[tij neni dhe 
procedur[n p[r vler[simin e tyre e rregullon Banka 
Popullore. 

Me k[rkes[ sipas paragrafi 1 t[ k[tij neni guvernatori i 
Bank[s Popullore merr vendim p[r dh[nien e lejes s[ 
p[rkohshme, ose p[r refuzimin e k[rkes[s, n[ afat prej tre 
muajve nga dita e paraqitjes s[ k[rkes[s s[ kompletuar n[ 
Bank[n Popullore. 

Guvernatori i Bank[s Popullore do ta refuzoj[ k[rkes[n 
n[ rastet e parapara me nenin 11 paragrafi 7 pikat 2, 3, 4, 5, 
6, 7 dhe 8 t[ k[tij ligji. 

Kund[r vendimit sipas paragrafit 5 t[ k[tij neni mund 
t[ paraqitet ankes[ n[ afat prej 8 dit[sh nga dita e pranimit 
t[ vendimit. Ndaj ankes[s vendos K[shilli i Bank[s 
Popullore, pa pjes[marrjen e guvernatorit dhe 
viceguvernatorit t[ Bank[s Popullore. 

Gjat[ vendosjes sipas paragrafit 5 t[ k[tij neni, 
guvernatori i Bank[s Popullore vler[son n[se banka do t[ 
organizohet dhe aft[sohet n[ pajtim me rregullativ[n 
ligjore dhe standardet e p[rcaktuara supervizore, 
kualifikimit, p[rvoj[s dhe integritetit t[ organit pun[dh[n[s 
dhe akcionar[ve t[ bank[s dhe realitetit t[ elaboratit t[ 
pun[s dhe projektit t[ raportit financiar. 

K[rkes[n sipas pargrafit 1 t[ k[tij neni e cila nuk e 
p[rmban dokumentacionin e duhur, guvernatori i Bank[s 
Popullore e anulon me vendim. 

Kund[r vendimit sipas paragrafit 9 t[ k[tij neni mund 
t[ paraqitet ankes[ n[ afat prej 8 dit[sh nga dita e pranimit 
t[ vendimit. P[r ankes[n vendos K[shilli i Bank[s 
Popullore, pa pjes[marrjen e guvernatorit dhe 
viceguvernatorit t[ Bank[s Popullore.” 

 
Neni 8 

N[ nenin 17 paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
“Vendimi nga paragrafit 2 i k[tij neni p[rmban: 
1) Emrin dhe selin[ e Bank[s; 
2) Emrat e themeluesve me akcionet n[ shum[ 

nominale prej mbi 5% dhe numrin e akcioneve q[ i 
posedojn[; 

3) Shum[n e kapitalit t[ bank[s; 
4) Aktivitet q[ mund t’i kryej[ dhe  
5) V[rtetimin e statutit t[ bank[s.” 
Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon: 
“Statuti i bank[s pa tjet[r duhet t[ jet[ n[ pajtim me 

vendimin e paragrafit 2 t[ k[tij neni“. 
Paragrafi 5 b[het paragraf 6. 
N[ paragrafin 6 i cili b[het paragraf 7 numri “5 “ 

z[vend[sohet me numrin “6“. 
 

Neni 9 
N[ nenin 19 paragrafi 2  pas fjal[s “dokumentcioni“ 

shtohen fjal[t: “dhe informatat“. 
 

Neni 10 
N[ nenin 22 paragrafi 1 pika 2 pas fjal[s “ligj“ vihet 

presje dhe shtohen fjal[t: “gjegj[sisht vendimi p[r 
ndryshime t[ statusit, n[ afat prej 30 dit[sh nga marrja e 
lejes sipas nenit 21 paragrafit 3 t[ k[tij ligji“. 

N[ pik[n 12 numrat: “5, 6, 7, 8, 9 dhe 10“ 
z[vend[sohen me numrat: “5, 6, 7, 9, 10, 22, 24 dhe 29“. 

 
Neni 11 

N[ nenin 23 paragrafi 2 pika 3 numri “10“ 
z[vend[sohet me numrin “5“. 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
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“Banka Popullore e informon Ministrin[ e Financave 
p[r t[ gjitha ndryshimet sipas t[ dh[nave  n[ paragrafin 2 
pikat 1, 2, 3 dhe 4 t[ k[tij neni.” 

 
Neni 12 

N[ nenin 25 paragrafi 1 fjalia hyr[se ndryshohet si 
vijon: 

“Banka nuk guxon pa pajtimin paraprak t[ guvernatorit 
t[ Bank[s Popullore t[ kryej[:“ 

Pika 5 z[vend[sohet si vijon: 
“5) investimet kapitale t[ bank[s n[ institucionet 

financiare ose jofinanciare n[ vend dhe jasht[ vendit q[ 
jan[ me shum[ m[ t[ madhe se 10% nga kapitali garantues 
i bank[s, p[rve] investimeve kapitale  t[ bank[s n[ bank[ 
tjet[r dhe p[r themelimin e sht[pis[ s[ broker[ve e 
autorizuar p[r pun[ n[ em[r t[ vet dhe n[ llogari t[ vet p[r 
t[ cil[n [sht[ e nevojshme leja paraprake nga Banka 
Popullore pa marr[ parasysh[ shum[n e investimit n[ 
raport me kapitalin garantues;“ 

N[ pik[n 6 pas fjal[s: “emri“ vihet presje dhe shtohen 
fjal[t: “selia dhe adresa“. 

N[ pik[n 7 fjal[t: “edhe themelimi i institucioneve t[ 
tjera financiare“ fshihen. 

N[ pik[n 8 pas fjal[ve:  “pargrafi 3“ shtohen fjal[t: 
“pikat 2 dhe 4“, nd[rsa lidh[za  “edhe“  n[ fund fshihet. 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon: 
“Sipas pikave 1, 2 dhe 8 t[ paragrafit 1 t[ k[tij neni n[ 

m[nyr[ p[rkat[se zbatohen dispozitat e nenit 11, nenit 15 
dhe nenit 46 paragraf[t 2 dhe 3 t[ k[tij ligji.“ 

N[ paragrafin 3 i cili b[het paragraf 4 pas fjal[s 
“sistem“ shtohen fjal[t: “t[ bank[s“. 

Paragraf[t 4 dhe 5 b[hen paragraf[ 5 dhe 6. 
N[ paragrfin 6 i cili b[het paragraf 7 numri “5“ 

z[vend[sohet me numrin “6“. 
N[ paragrafin 7 i cili b[het paragraf 8 numrat: “4 dhe 

5“ z[vend[sohen me numrat: “5 dhe 6“. 
N[ paragrafin 8 i cili b[het paragraf 9 numri “7“ 

z[vend[sohet me numrin “8“. 
Paragrafi 9 b[het paragraf 10. 
 

Neni 13 
N[ nenin 26 paragrafin 1 pik[n 2  presja z[vend[sohet 

me pik[presje, nd[rsa fjal[t: “p[rve] n[ rastet sipas nenit 
11 paragrafit 1 t[ k[tij ligji p[r t[ cilat [sht[ e nevojshme 
pajtueshm[ri paraprake“ fshihen. 

N[ pik[n 4 fjal[t: “edhe jasht[ vendit“ fshihen. 
Pas pik[s 4 shtohet pika e re 5, si vijon: 
"5) suprimim i bank[s, filial[s, deg[s ose p[rfaq[sis[ 

n[ vendet e jashtme;" 
Pika 5 b[het pik[ 6. 
N[ pik[n 6 e cila b[het pik[ 7 lidh[za: "dhe" 

z[vend[sohet me fjal[t: "n[ vend ose n[ vendet e jashtme 
t[ cil[t p[rb[jn[ m[ pak se 10%  t[ kapitalit garantues t[ 
bank[s”. 

Pika 7 fshihet. 
Paragrafi 2 z[vend[sohet si vijon: 
“Banka [sht[ e obliguar: 
1) ta informoj[ Bank[n Popullore p[r veprimet nga 

paragrafi 1 pikat 1, 3, 4, 5, 6 dhe 7 t[ k[tij neni n[ afat prej 
5 dit[sh nga dita e marrjes s[ tyre dhe 

2) t[ dor[zoj[ raporte vjetore n[ Bank[n Popullore p[r 
ndryshimet nga paragrafi 1 pika 2 t[ k[tij neni m[ s[ voni 
deri n[ dit[n e 10 t[ muajit n[ vijim p[r muajin paraprak." 

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
"P[r ndryshimet nga paragrafi 1 pika 2 e k[tij neni 

personi fizik ose juridik q[ ka fituar m[ pak se 1% nga 
akcionet me t[ drejt[ vote n[ bank[ [sht[ i obliguar n[ afat 
prej 5 dit[sh nga regjistrimi i ndryshimeve n[ Depozitorin 
qendror t[ letrave me vler[ ta informoj[ Bank[n 
Popullore.” 

Pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri 4, si vijon: 
"P[r ndryshimet nga paragrafi 1 pika 2 e k[tij neni 

personi fizik ose juridik q[ ka fituar prej 1% deri 5% t[ 
akcioneve me t[ drejt[ vote n[ bank[ [sht[ i obliguar n[ 
afat prej 5 dit[sh nga dita e regjistrimit t[ ndryshimit n[ 
Depozitorin qendror t[ letrave me vler[ ta informoj[ 
Bank[n Popullore dhe t[ paraqes[ d[shmi t[ dokumentuar 
p[r burimin e mjeteve." 

N[ paragrafin 4 i cili b[het paragraf 5 pas fjal[s "i 
dor[zuar" shtohen fjal[t: "ose [sht[ dor[zuar n[ m[nyr[ jo 
p[rkat[se". 

N[ paragraf[t 5 dhe 6 t[ cil[t b[hen paragraf[ 6 dh 7 
numri "4" z[vend[sohet me numrin "5". 

 
Neni 14 

N[ nenin 39 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si 
vijon: 

"Banka nuk guxon t[ fitoj[ tok[ ose nd[rtesa t[ cilat 
nuk i shryt[zon p[r kryerjen e funksioneve t[ saja." 

Paragraf[t 2 dhe 3 b[hen paragraf[ 3 dhe 4. 
N[ paragrafin 4 i cili b[het paragraf 5 numrat: "1, 2 dhe 

3" z[vend[sohen me numrat: "1, 2, 3 dhe 4", kurse pas 
fjal[s "pajisje" shtohen fjal[t: "e fituar n[ baz[ t[ k[rkesave 
t[ papaguara". 

N[ paragrafin 5 i cili b[het paragraf 6 fjal[t: "paragrafi 
4" z[vend[sohen me fjal[t: "pargrafi 5", kurse numrat: "1, 
2 dhe 3" z[vend[sohen me numrat: "1, 2, 3 dhe 4". 

Pas paragrafit 6 shtohet paragrafi i ri 7, si vijon: 
"N[ kuad[r t[ limitit t[ p[rcaktuar nga paragraf[t 1 dhe 

3 t[ k[tij neni nuk p[rfshihen pjes[ kapitale n[ shoqata p[r 
administrim me fondet investuese pensionale dhe shoqata 
t[ themeluara nga bankat dhe kursimoret p[r grumbullimin 
dhe dh[nien e informatave p[r kredit[ e lejuara, avanset 
dhe garancit[ nga bankat dhe kursimoret." 

 
Neni 15 

N[ nenin 45 pika 1 fjal[t: "dhe fizik" fshihen. 
Pas pik[s 1 shtohet pika e re 2 si vijon: 
"2) pranimi i t[ gjitha llojeve t[ depozitave n[ para t[ 

personave fizik;" 
Pika 2 b[het pik[ 3. 
Pika 3 e cila b[het pik[ 4 ndryshohet si vijon: 
"4) pun[ k[mbimi;" 
Pikat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dhe 13 b[hen pika 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14. 
 

Neni 16 
N[ nenin 46 pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf[ t[ 

rinj 2 dhe 3 si vijojn[: 
"P[r aktivitetet nga neni 45 paragrafi 1 pikat 2, 4 dhe 8 

t[ k[tij ligji dhe aktivitetet nga paragrafi 1 i k[tij neni q[ 
banka i kryen n[ vendet e jashtme, si dhe p[r pun[ 
nd[rmjet[suese me letra bart[se me vler[, [sht[ e 
obligueshme pajtueshm[ri e ve]ant[ nga Banka Popullore. 

Dokumentacioni, procedura dhe kriteret p[r  dh[nien e 
pajtueshm[ris[ nga paragrafi 2 i k[tij neni p[rcaktohen nga 
Banka Popullore." 

Paragrafi 2 b[het paragraf 4. 
 

Neni 17 
N[ nenin 58 paragrafin 4 shtohet pik[ e re 3, si vijon: 
"3) i d[nuar me d[nim me burg edhe at[: 
- n[ periudh[n nga plotfuqishm[ria e aktgjykimit deri 

n[ dit[n e mbajtjes s[ d[nimit dhe  5 vjet nga dita kur e ka 
mbajtur d[nimin, n[ rast t[ d[nimit me aktgjykim gjyq[sor 
t[ plotfuqish[m me d[nim me burg deri n[ 3 vjet dhe 

- n[ periudh[n nga plotfuqishm[ria e aktgjykimit deri 
n[ dit[n e mbajtjes s[ d[nimit dhe 10 vjet nga dita kur e ka 
mbajtur d[nimin, n[ rast t[ d[nimit me aktgjykim t[ 
plotfuqish[m gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet;” 

Pas pik[s 3 shtohet pika e re 4, si vijon: 
"4) t[ cilit i [sht[ shqiptuar masa e siguris[ ndales[ p[r 

kryerjen e profesionit, veprimtaris[ ose obligimeve deri sa 
zgjat masa;" 

Pika 4 b[het pik[ 5. 
N[ pik[n 5 e cila b[het pik[ 6 fjal[t: "paragrafi 3" 

z[vend[sohen me fjal[t: "paragrafi 3 dhe 4". 
Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon: 
"N[ rast t[ heqjes s[ d[nimit nga paragrafi 3 pika 3 e 

k[tij neni, n[ m[nyr[ p[rkat[se zbatohen dispozitat e Kodit 
penal." 

Paragraf[t 5 dhe 6 b[hen paragraf[ 6 dhe 7. 
 

Neni 18 
N[ nenin 62 paragrafi 3  n[ fjalin[ hyr[se fjal[t: "i cili 

[sht[" fshihen. 
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N[ pikat 1 dhe 2 n[ fillim shtohen fjal[t: "i cili [sht[". 
Pas pik[s 2 shtohet pika e re 3, si vijon: 
"3) i cili [sht[ i d[nuar me d[nim me burg edhe at[: 
- n[ periudh[n nga plotfuqishm[ria e aktgjykimit deri 

n[ dit[n e mbajtjes s[ d[nimit dhe 5 vjet nga dita kur e ka 
mbajtur d[nimin, n[ rast t[ d[nimit me aktgjykim t[ 
plotfuqish[m gjyq[sor me d[nim me burg deri n[ 3 vjet; 

- n[ periudh[n nga plotfuqishm[ria e aktgjykimit deri 
n[ dit[n e mbajtjes s[ d[nimit dhe 10 vjet nga dita kur e ka 
mbajtur d[nimin, n[ rast t[ d[nimit me aktgjykim t[ 
plotfuqish[m gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet;” 

Pas pik[s 3 shtohen dy pika t[ reja 4 dhe 5, si vijojn[: 
"4) t[ cilit i [sht[ shqiptuar masa e siguris[ ndales[ p[r 

kryerjen e profesionit, veprimtaris[ ose detyr[s derisa masa 
vazhdon dhe  

5) ka fituar akcione n[ kund[rshtim me nenin 11 
paragrafi 1 dhe nenin 26 paragraf[t 3 dhe 4 t[ k[tij ligji." 

Pas paragrafit 3 shtohet pararafi i ri 4, si vijon:    
"N[ rast t[ heqjes s[ d[nimit nga paragrafi 3 pika 3 e 

k[tij neni, n[ m[nyr[ p[rkat[se zbatohen dispozitat e Kodit 
penal.” 

P
 

aragraf[t 4 dhe 5 b[hen paragraf[ 5 dhe 6. 

Neni 19 
N[ nenin 65 fjal[t: "i njoftojn[ organet" z[vend[sohen 

me fjal[t: "e njoftojn[ k[shillin drejtues". 
 

Neni 20 
N[ nenin 66 paragrafi 4 ndryshohet si vijon: 
"T[ pun[suarit n[ sh[rbimin nga paragrafi 1 i k[tij neni 

e kryejn[ vet[m funksionin e sh[rbimit dhe s[ paku nj[ri 
nga ata posedon autorizim p[r revizor." 

 
Neni 21 

N[ nenin 69 paragrafi 4 ndryshohet si vijon: 
"Banka [sht[ e obliguar t[ p[rpiloj[ raport financiar t[ 

konsoliduar n[ rastet e p[rcaktuara me vendim t[ Bank[s 
Popullore." 

N[ paragrafin 6 pas fjal[s “personat” shtohen fjal[t: “t[ 
cil[t jan[ t[ p[rfshir[ n[ raportin e konsoliduar financiar”. 

 
Neni 22 

N[ nenin 75 paragrafi 2 fshihet. 
 

Neni 23 
N[ nenin 76 shtohet paragrafi i ri 1, si vijon: 
"Shoqata p[r revizion [sht[ e obliguar nj[koh[sisht ta 

dor[zoj[ raportin p[r revizionet e kryera n[ Bank[n 
Popullore, n[ organin udh[heq[s t[ bank[s dhe n[ 
K[shillin drejtues t[ bank[s, kurse raportin financiar vjetor 
edhe n[ Ministrin[ e Financave." 

Paragrafi 1 b[het paragraf 2. 
 

Neni 24 
N[ nenin 77 shtohen 2 pargraf[ t[ rinj 3 dhe 4, si 

vijojn[: 
"Banka popullore kryen edhe supervizion konsolidues 

n[ rastet nga neni 69 paragrafi 4 i k[tij ligji. 
Supervizoni nga paragrafi 3 i k[tij neni kryhet sipas 

metodologjis[ s[ rregulluar nga Banka Popullore." 
Paragrafi 3 b[het paragraf 5. 
N[ paragrafin 4 i cili b[het paragraf 6 fjal[t: "paragrafi 

1" z[vend[sohen me fjal[t: "paragraf[t 1 dhe 3". 
 

Neni 25 
N[ nenin 79 numri "3" z[vend[sohet me numrin "5". 
 

Neni 26 
Neni 84 ndryshohet si vijon: 
"Banka [sht[ e obliguar t’i dor[zoj[ njoftim me shkrim  

Regjistrit qendror p[r numrin e llogaris[ n[ bank[ e cila 
[sht[ bllokuar pa nd[rprerje mbi 45 dit[. 

Njoftimin nga paragrafi 1 t[ k[tij neni banka [sht[ e 
obliguar ta dor[zoj[ dit[n e ardhshme t[ pun[s pas kalimit 
t[ 45 dit[ve t[ bllokimit." 

 
Neni 27 

N[ nenin 85 paragrafi 1 n[ fjalin[ hyr[se fjal[t: "pun[ 
me rrezik" z[vend[sohen me fjal[t: "puna". 

N[ pik[n 19 lidh[za "dhe" fshihet. 
N[ pik[n 20 pika n[ fund z[vend[sohet me pik[presje. 

Pas pik[s 20 shtohen dymb[dhjet[ pika t[ reja 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dhe 32, si vijojn[: 

"21) ta urdh[roj[ bank[n p[r ta zmadhuar kapitalin; 
22) t[ k[rkoj[ nj[ ose m[ tep[r akcionar[ p[r ta sanuar 

bank[n; 
23) t'ia ndaloj[ bank[s t[ lejoj[ kredi ose forma t[ tjera 

t[ n[nshtrimit kreditor t[ subjekteve t[ lidhura, p[rve] n[se 
ato jan[ t[ mbuluara me peng t[ letrave me vler[ t[ 
l[shuara ose t[ garantuara nga Qeveria e Republik[s s[ 
Maqedonis[ ose Unionit Evropian t[ cilat ruhen nga ana e 
personit t[ tret[ t[ pavarur - institucionit depozitor dhe 
vlera tregtare e t[ cilave n[ ]do koh[ e tejkalon 125% nga 
shuma e kredis[ ose form[ tjet[r t[ n[nshtrimit kreditor; 

24) shkall[t e kamat[s t[ cilat banka ua paguan 
depozitave t[ mos jen[ m[ t[ m[dha nga shkall[t e 
zakonshme t[ kamat[s t[ cilat vlejn[ p[r depozitat m[ 
shum[ p[rkat[se dhe afat t[ arritjes n[ Republik[n e 
Maqedonis[; 

25) banka, pjes[ t[ bank[s ose deg[t e saja ta 
nd[rprejn[ ose ta zvog[lojn[ v[llimin e aktiviteteve p[r t[ 
cilat Banka Popullore ka vler[suar se shkaktojn[ humbje 
n[ pun[n e bank[s; 

26) t[ k[rkoj[ nga banka q[ t[ shkarkoj[ nj[ ose m[ 
tep[r persona me t[ drejt[ dhe p[rgjegj[si t[ ve]anta q[ e 
kan[ pasur at[ status m[ gjat[ se 180 dit[ drejtp[rdrejt para 
se t[ b[het banka e n[nkapitalizuar; 

27) banka ta likuidoj[ deg[n ose pjes[n tjet[r t[ bank[s 
p[r t[ cilat Banka Popullore ka v[rtetuar se i kanoset 
paaftshm[ria ose shkaktojn[ humbje n[ pun[n e bank[s; 

28) ndales[ p[r kryerjen e nj[ pjese ose t[ gjitha 
aktiviteteve financiare; 

29) kufizim i rritjes s[ plasmanit; 
30) p[rjashtim nga pjes[marrja n[ tregun devizor; 
31) nd[rprerje t[ pagesave ndaj shteteve t[ jashtme, 

p[rve] pagesave t[ obligimeve t[ arritura dhe  
32) kufizim t[ obligimeve n[ vende t[ jashtme.'' 
Pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf[ t[ rinj 2 dhe 3 si 

vijojn[:  
,,Banka Popullore kryen mbik[qyrje ndaj zbatimit t[ 

masave nga paragrafi 1 i k[tij neni. 
Guvernatori mund t[ autorizoj[ pun[tor[ t[ Bank[s 

Popullore  i cili do t[ kryej[ mbik[qyrje ndaj zbatimit t[ 
masave nga paragrafi 1 i k[tij neni dhe n[ vet[ bank[n.'' 

N[ paragrafin 2 i cili b[het paragraf 4 numrat: ,,18 dhe 
19'' z[vend[sohen me numrat: “18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31 dhe 32''.  

N[ paragrafin 3 i cili b[het paragraf 5 numri ,,15'' 
z[vend[sohet me numrin ,,30''.  

P
 

aragraf[t 5 dhe 6 b[hen paragraf[ 6 dhe 7.  

Neni 28 
N eni 86 fshihet.  

Neni 29 
N[ nenin 88 paragrafi 8 numri “15'' z[vend[sohet me 

numrin “30''.  
Neni 30 

N[ nenin 92 paragrafi  1 fjal[t: “e em[ron drejtuesin e 
p[rkohsh[m'' z[vend[sohen me fjal[t: “em[ron nj[  ose m[ 
s[ shumti  tre drejtues t[ p[rkohsh[m''. 

 
Neni 31 

N[ nenin 117 shtohen tre nene t[ reja 117-a, 117-b dhe 
117-v, si vijojn[:  

“Neni 117-a 
Ai q[ do ta p[rdor[ fjal[n bank[ n[ kund[rshtim me 

nenin 3 paragrafin 2 t[ k[tij ligji dhe me k[t[ kontribuon n[ 
shkaktimin e d[mit t[ personave juridik dhe fizik, do t[ 
d[nohet me burg prej tre deri m[ dhjet[ vjet.  

Gjat[ p[rcaktimit t[ d[nimit me ndikim t[ ve]ant[ 
[sht[ shkalla e d[mit dhe numri i subjekteve t[ d[mtuara, si 
dhe ndikimi ndaj sistemit financiar n[ t[r[si.  

Interesi pron[sor i fituar me kryerjen e vepr[s penale 
nga paragrafi 1 i k[tij neni merret me vendim gjyq[sor.  

 
Neni 117-b 

Ai q[ do t[ pranoj[ depozita n[ kund[rshtim  me nenin 
5 t[ k[tij ligji dhe me k[t[ kontribuon p[r shkaktimin e 
d[mit t[ personave fizik dhe juridik, do t[ d[nohet me burg 
prej 3 deri m[ 10 vjet. 
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Gjat[ p[rcaktimit t[ d[nimit ndikim t[ ve]ant[ ka 
shkalla e d[mit dhe numri i subjkekteve t[ d[mtuara, si dhe 
ndikimi ndaj sistemit financiar n[ t[r[si. 

Interesi pron[sor i fituar me kryerjen e vepr[s penale 
nga paragrafi 1 i k[tij neni merret me vendim gjyq[sor. 
 

Neni 117-v 
Ai q[ do t[ fitoj[ akcione n[ bank[ pa pajtueshm[ri 

paraprake  nga Banka Popullore e parapar[ me nenin 11 
paragraf[t 1 dhe 4 t[ k[tij neni, do t[ d[nohet me burg prej 
3 deri m[ 10 vjet. 

Gjat[ p[rcaktimit t[ d[nimit me ndikim t[ ve]ant[ jan[ 
pasojat ndaj administrimit dhe pun[s s[ bank[s dhe ndaj 
sistemit financiar n[ t[r[si. 

Interesi pron[sor i fituar nga kryerja e vepr[s penale 
nga paragrafi 1 i k[tij neni merret me vendim gjyq[sor.  

Akcionet e fituara pa p[lqim paraprak t[ Bank[s 
Popullore, gjyqi do t'i shes[ me procedur[ t[ p[rcaktuar me 
nenin 11 t[ k[tij ligji dhe n[ pajtim me dispozitat e Ligjit 
p[r letrat me vler[ q[ kan[ t[ b[jn[ me tregtin[ e letrave 
me vler[. Mjetet e fituara nga shitja e akcioneve jan[ t[ 
hyra t[ Buxhetit t[ Republik[s s[ Maqedonis[.'' 

 
Neni 32 

N[ nenin 119 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  
“Me d[nim n[ t[ holla, prej 100 000 deri 300 000 

denar[ d[nohet banka p[r kund[rvajtje n[se:  
1) nuk e mban vler[n e kapitalit n[ pajtim me ligjin 

(neni 8); 
2) shuma e akcioneve prioritare n[ bank[ e tejkalon 

p[rqindjen nga neni 10 paragrafi 1 i k[tij ligji; 
3) nuk dor[zon vendim p[r regjistrim n[ Bank[n 

Popullore sipas nenit 13 dhe nenit 21-a t[ k[tij ligji; 
4) kryen aktivitete p[r t[ cilat nuk ka marr[ leje nga 

Banka Popullore (neni 17); 
5) ka b[r[ ndryshime t[ statusit pa leje nga Banka 

Popullore (neni 21); 
6) nuk k[rkon p[rlqim nga Banka Popullore n[ rastet e 

parapara me nenin 25 paragrafi 1 t[ k[tij ligji; 
7) nuk e njofton Bank[n Popullore p[r rastet dhe afatet 

nga neni 26 i k[tij ligji; 
8) nuk e harmonizon kapitalin dhe kapitalin garantues 

dhe lart[sin[ e tyre t[ cilat [sht[ i obliguar t'i siguroj[ n[ 
pajtim me nenin 27 paragrafi 1, lidhur me nenin 29 dhe 30 
t[ k[tij ligji; 

9) nuk formon rezerv[ t[ ve]ant[ n[ lart[si dhe m[nyr[ 
t[ p[rcaktuar nga Banka Popullore (neni 33); 

10) nuk e p[rmban ndikimin t[ llojeve t[ caktuara t[ 
rrezikut n[ kuad[r t[ limiteve t[ p[rcaktuara me k[t[ ligj 
dhe nuk i p[rmbahet regullativ[s supervizore t[ Bank[s 
Popullore e cila [sht[ e obliguar ta b[j[ n[ pajtim me nenin 
27 paragrafi 2, lidhur me nenet prej 31 deri 37 t[ k[tij ligji; 

11) lejon kredi n[ kund[rshtim me nenet 35, 36, 37, 38 
t[ k[tij ligji; 

12) kryen blerjen e akcioneve personale, n[ 
kund[rshtim me nenin 38 paragrafi 3 i k[tij ligji; 

13) nuk punon sipas nenit 39 t[ k[tij ligji; 
14) nuk e p[rmban aft[sin[ dhe likuiditetin n[ pun[ 

(nenet 40 dhe 42 t[ k[tij ligji); 
15) kryen pagesa n[ kund[rshtim me nenin 41 t[ k[tij 

ligji; 
16) nuk i p[rmbahet dispozitave t[ k[tij ligji q[ kan[ t[ 

b[jn[ me hapjen e pozit[s devizore (neni 43); 
17) kryen aktivitete pa pajtim t[ ve]ant[ nga Banka 

Popullore (neni 46 paragrafi 2); 
18) nuk u  jep libreza kursimi personave fizik dhe nuk 

hap libreza kursimi p[r persona juridik dhe organizata 
b[mir[se (neni 50); 

19) nuk i shpall kushtet p[r pun[ me deponime t[ 
kursyera publikisht n[ vendet p[r pages[ (neni 52); 

20) pranon depozit dhe kryen urdh[resa p[r pages[, 
pages[ ose bartje t[ mjeteve n[ t[ holla ose pron[si t[ tjera 
n[ kund[rshtim me nenin 53 paragrafi 1 i k[tij ligji; 

21) nuk e njofton Drejtorin[ p[r t[ penguar larjen e 
parave dhe nuk i dor[zon informata t[ tjera relevante 
organit kompetent (neni 53 paragrafi 3); 

22) nuk mbahet kuvendi i bank[s sipas nenit 57 t[ k[tij 
ligji; 

23) p[r an[tar t[ K[shilllit drejtues em[ron person i cili 
nuk mund t[ jet[ an[tar i k[shillit drejtues (neni 58 
paragrafi 4); 

24) nuk mban mbledhje t[ k[shillit drejtues (neni 58 
paragrafi 7). 

25) nuk organizon sh[rbim p[r revizion t[ brendsh[m, 
k[shill p[r udh[heqje me rrezikun dhe k[shill p[r revizion 
(neni 59 paragrafi 4 pikat 17 dhe 18, neni 61 dhe neni 66); 

26) nuk vepron n[ pajtim me nenin 68; 
27) nuk p[rgatit raport financiar dhe raport t[ 

konsoliduar financiar n[ pajtim me nenin 69 t[ k[tij ligji 
ose nuk e dor[zon n[ Bank[n Popullore sipas nenit 73 t[ 
k[tij ligji; 

28) nuk cakton shoqat[ p[r revizion dhe vepron n[ 
kund[rshtim me nenin 72 t[ k[tij ligji; 

29) nuk shpall ekstrakt nga raporti i reviduar financiar 
(neni 76); 

30) nuk e jep n[ shqyrtim ose nuk siguron 
dokumentacion q[ do t[ k[rkohet sipas nenit 79 t[ k[tij 
ligji; 

31) jep sekretin zyrtar n[ kund[rshtim me nenet 83 dhe 
84 t[ k[tij ligji; 

32) kryen qarkullim pagesor n[ vend n[ kund[rshtim 
me regullativat; 

33) nuk dor[zon njoftim me shkrim n[ Regjistrin 
qendror n[ afat t[ p[rcaktuar me nenin 84 t[ k[tij ligji; 

34) Bank[s Popullore i dor[zon t[ dh[na jo t[ sakta dhe 
jo n[ koh[ t[ duhur.   

Neni 33 
Neni 120 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  
“Me d[nim n[ t[ holla prej 100 000 deri 300 000 

denar[ d[nohet p[r kund[rvajtje n[se:  
1. shoqata e broker[ve ose bursa kryen transakcione n[ 

kund[rshtim me nenin 11 paragraf[t 2 dhe 6 t[ k[tij ligji; 
2. Depozitori qendror i regjistron akcionet n[ 

kund[rshtim me nenin 11-a paragrafin 3 t[ k[tij ligji; 
3. personi juridik nuk e njofton Bank[n Popullore n[ 

pajtim me nenin 11-b t[ k[tij ligji; 
4. nuk e njofton Bank[n Popullore p[r ndryshimet nga 

neni 26 paragrafi 3 i k[tij ligji; 
5. nuk e njofton dhe nuk dor[zon d[shmi n[ Bank[n 

Popullore p[r burimin e mjeteve n[ pajtim me nenin 26 
paragrafin 4 t[ k[tij ligji; 

6. personi juridik nuk i dor[zon bank[s t[ dh[na nga 
neni 69 paragrafi 6 i k[tij ligji; 

7. shoqata p[r revizion nuk dor[zon njoftim me shkrim 
n[ pajtim me nenin 75 t[ k[tij ligji dhe 

8. shoqata p[r revizion nuk i dor[zon raportet nga neni 
76 paragrafi 1 i k[tij ligji.'' 

 
Neni 34 

N[ nenin 121 pikat 1 dhe 2 ndryshohen si vijojn[:  
“1) nuk e njofton Bank[n Popullore n[ pajtim me nenin 

11-b t[ k[tij ligji; 
2) nuk e njofton Bank[n Popullore p[r ndryshimin nga 

neni 26 paragrafi 3 i k[tij ligji; dhe'' 
Pas pik[s 2 shtohet pika e re 3, si vijon:  
“3) nuk e njofton dhe nuk i dor[zon d[shmi Bank[n 

Popullore p[r burimet e mjeteve n[ pajtim me nenin 26 
paragrafin 4 t[ k[tij ligji.'' 

 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE  

P{RFUNDIMTARE 
 

Neni 35 
Banka Popullore [sht[ e obliguar n[ afat prej 6 muajsh 

nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji t[ nd[rroj[ aktet p[r 
themelimin e bankave me vendime p[r dh[nien e lejeve p[r 
themelimin dhe pun[n e bank[s t[ cilat i p[rmbajn[ 
elementet e p[rcaktuar me nenin 17 paragrafi 3 i k[tij ligji.  

 
Neni 36 

Bankat e themeluara n[ Republik[n e Maqedonis[ deri 
n[ dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji jan[ t[ obliguara ta 
harmonizojn[ pun[n e tyre me dispozitat e k[tij ligji n[ afat 
prej 6 muajsh nga dita e hyrjes s[ tij n[ fuqi. 

 
Neni 37 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
,,Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''. 
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1190. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ  

НА ДОБИВКА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за данокот на добивка, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 јули 2003 година. 
 

     Бр. 07-3998/1   Претседател 
22 јули 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Никола Поповски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА 
 

Член 1 
Во Законот за данокот на добивка (�Службен вес-

ник на Република Македонија� бр. 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), членот 31 
се менува и гласи: 

�На обврзникот му се намалува даночната основа за 
износот на инвестициите во движен и недвижен имот, 
до 100.000 евра во денарска противвредност, во теков-
ната година, освен во патнички автомобили, мебел, те-
писи, уметнички дела од ликовната и применетата 
уметност и други украсни предмети за опремување на 
административните простории. 
Доколку даночното олеснување од ставот 1 на овој 

член, обврзникот не го искористи до крајот на тековна-
та година, има право да го пренесе во наредните перио-
ди до негово целосно искористување. 
На обврзникот, за износот на инвестициите во дви-

жен и недвижен имот над 100.000 евра во денарска 
противвредност, во тековната година, освен во патнич-
ки автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ли-
ковната и применетата уметност и други украсни пред-
мети за опремување на административните простории, 
му се намалува даночната основа до 30%, по претходно 
искористување на правото од ставот 1 на овој член, но 
не повеќе од остатокот на неискористениот дел од ин-
вестицијата. 
За остварување на правото на даночно ослободува-

ње од ставовите 1 и 3 на овој член, услов е обврзникот 
да не го отуѓи имотот за период од три години, почну-
вајќи од годината во која е извршено инвестирањето. 
Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен 

период, документирано не докаже дека износот на на-
малувањето на даночната основа го вложил за намени-
те од ставовите 1 и 3 на овој член и не го отстапил имо-
тот, го губи правото на ослободување по оваа основа. 
Данокот кој би го платил да не го користел ова ослобо-
дување се наплатува во износ  ревалоризиран со при-
мена на стапката на порастот на цените на мало според 
податоците на Државниот завод за статистика.� 

 
Член 2 

П о членот 36-б се додава нов член 36-в, кој гласи: 
�Член 36-в 

Од плаќање на данок на добивка се ослободува На-
родната банка на Република Македонија.� 

Член 3 
П
 
о членот 50 се додава нов член 50-а, кој гласи:  

�Член 50-а 
Одредбата на членот 31 од овој закон за намалува-

ње на даночната основа по основа на инвестиции ќе се 
применува до 31 декември 2005 година.� 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 1 јануари 2003 година. 

___________ 
 

L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R TATIM MBI FITIMIN 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r tatim mbi fitimin ("Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis[", num[r 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002 dhe 44/2002), neni 31 
ndryshohet si vijon: 

"T[ obliguarit i zvog[lohet baza tatimore p[r shum[n e 
investimeve n[ pron[ t[ tundshme dhe t[ patundshme, deri 
n[ 100 000 EURO n[ kund[rvler[ n[ denar[, n[ vitin  n[ 
vijim p[rve] veturave, mobiljeve, qilimave, veprave 
artistike t[ artit figurativ dhe artit aplikativ dhe sende tjera 
dekorative p[r pajisjen e lokaleve administrative. 

N[ qoft[ se leht[simin tatimor nga paragrafi 1 t[ k[tij 
neni, i obliguari nuk e shfryt[zon deri n[ fund t[ vitit n[ 
vijim, ka t[ drejt[ ta bart[ n[ periudhat e ardhshme deri n[ 
shfryt[zimin e plot[ t[ tij.  

T[ obliguarit, p[r shum[n e investimeve n[ pron[ t[ 
tundshme dhe t[ patundshme mbi 100 000 EURO n[ 
kund[rvler[ n[ denar[, n[ vitin n[ vijim, p[rve] veturave, 
mobiljeve, qilimave, veprave artistike t[ artit figurativ dhe 
aplikativ dhe sende tjera dekorative  p[r pajisjen e lokaleve 
administrative, i zvog[lohet baza tatimore deri n[ 30%, pas 
shfryt[zimit paraprak t[ s[ drejt[s nga paragrafi 1 i k[tij 
neni, por jo m[ shum[ se mbetja e pjes[s s[ pashfryt[zuar 
t[ investimit.  

P[r realizimin e s[ drejt[s p[r lirim nga tatimi sipas 
paragraf[ve 1 dhe 3 t[ k[tij neni, [sht[ kusht q[ i obliguari 
t[ mos e tjet[rsoj[ pron[n n[ periudh[ prej 3 vitesh, duke 
filluar nga viti n[ t[ cilin [sht[ b[r[ investimi.  

N[se i obliguari n[ fund t[ ]do periudhe p[rllogarit[se, 
me dokument nuk d[shmon se shum[n e zvog[limit t[ 
baz[s tatimore e ka investuar p[r q[llimet nga paragraf[t 1 
dhe 3 t[ k[tij neni dhe nuk e ka dh[n[, e humb t[ drejt[n e 
lirimit sipas k[saj baze. Tatimin t[ cilin do ta paguante pa e 
shfryt[zuar k[t[ lirim ark[tohet n[ shum[ t[ revalorizuar 
me zbatimin e shkall[s s[ rritjes t[ ]mimeve n[ pakic[ 
sipas t[ dh[nave t[ Entit shtet[ror t[ statistik[s."                                              

 
Neni 2 

Pas nenit 36-b shtohet nen i ri 36-v, si vijon: 
 

"Neni 36-v 
Nga pagesa e tatimit mbi fitimin lirohet Banka 

Popullore e Republik[s s[ Maqedonis[."  
 

Neni 3 
Pas nenit 50 shtohet nen i ri 50-a, si vijon: 
 

“Neni 50-a 
Dispozita e nenit 31 e k[tij ligji p[r zvog[limin e baz[s 

tatimore n[ baz[ t[ investimeve do t[ zbatohet deri m[ 31 
dhjetor t[ vitit 2005.” 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[", nd[rsa do 
t[ zbatohet prej 1 janari t[ vitit 2003. 
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1191. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПО-
ВОД 2-РИ АВГУСТ 2003 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИ-
ОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 100 
ГОДИНИ МАКЕДОНСКА ДРЖАВНОСТ 1903-2003  

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица:  
1. Ристо Андон Мешкоски, 
2. Зоран Добре Јанкулоски,  
3. Калин Милош Јовиќ, 
4. Стоичко Стојмен Николов, 
5. Кирил Јонче Ристески, 
6
 

. Орце Мите Николовски. 
II 

Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на казната затвор осудените лица:  

1. Исмет Осман Реџа, во траење од 6 месеци, 
2. Азем Али Арслани, во траење од 3 години, 
3. Лилјана Стојко Петровска, во траење од 1 година, 
4. Мирко Александар Ангеловски, во траење од 3 месеци, 
5. Аземин Зимбер Јашари, во траење од 6 месеци, 
6. Ајдар Мамут Буњак, во траење од 1 година, 
7. Иван Донка Стефанов, во траење од 2 години, 
8. Јордан Ѓорѓи Терзиски, во траење од 3 месеци, 
9. Лазе Душан Буцевски, во траење од 6 месеци, 
10. Панче Димче Стефанов, во траење од 6 месеци, 
11. Насир Ваит Тахири, во траење од 6 месеци, 
12. Клаус Добре Доневски, во траење од 3 месеци, 
13. Глигор Атанас Јарковски, во траење од 5 месеци, 
14. Горан Стојан Пешевски, во траење од 1 месец, 
15. Марјан Ефто Божиноски, во траење од 3 месеци, 
16. Синиша Гоце Дејаноски, во траење од 6 месеци, 
17. Славе Анѓелко Мерџан вски, во траење од 2 месеци. о

 
III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

 Бр. 07-907     Претседател 
29 јули 2003 година      на Република Македонија,  

   Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
__________ 

1192. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република 

Македонија и член  4 од Одлуката за основање делега-
ции, пратенички групи и други облици на остварување 
на меѓународна соработка на Собранието на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 јули  2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ШЕФ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО  НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАР-
НОТО СОБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗ-
БЕДНОСТ И СОРАБОТКА  ВО ЕВРОПА (ПС ОБСЕ) 

 
I. Во Одлуката за избор на шеф и членови на Делега-

цијата на Собранието на Република Македонија во Пар-
ламентарното собрание на Организацијата за безбедност 
и соработка во Европа (ПС ОБСЕ) (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 92/2002), во точката I. под б) 
наместо �Агрон Буџаку� треба да стои �Хусеинџеват 
Хусеини�. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-4055/1                               Претседател  
25 јули  2003 година           на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1193. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република 

Македонија и член  4 од Одлуката за основање делега-
ции, пратенички групи и други облици на остварување 
на меѓународна соработка на Собранието на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 јули  2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО  
НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  СОРАБОТКА 

СО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
 

I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 
претседателот и членови на Делегацијата на Собранието 
на Република Македонија за соработка со Европскиот 
парламент (�Службен весник на Република Македонија� 
број 92/2002), во точката I. под б) наместо �Хусеинџеват 
Хусеини� треба да стои �Теута Арифи�. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-4056/1                               Претседател  
25 јули  2003 година           на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1194. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена-

та заштита (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25 јули 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА  ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД  ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ П.О. 
 
1. Во Одлуката за  избор на членови на Управниот 

одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Скопје п.о. (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 16/2003) во точката 1. наместо 
�Садула Камбери, Филолошки факултет� треба да стои 
�Незир Шерифи, Виша педагошка школа�. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-4057/1                               Претседател  
25 јули 2003 година            на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 
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1195. 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за градеж-

ното земјиште (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 53/2001 и исправка 97/01), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 28 јули 
2003 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУВАЊЕТО, ДАВАЊЕ-
ТО ПОД ЗАКУП И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ 
ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ-
ТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО-
ТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓувањето, 
давањето под закуп и висината на посебните трошоци на 
постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на гра-
дежното земјиште сопственост на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/01, 
103/01 и 38/02), во членот 15 се додава нов став 2 кој гласи: 

�По исклучок од став 1 на овој член, цената на гра-
дежното земјиште што се отуѓува по пат на непосредна 
спогодба за изградба на објекти на дипломатски конзу-
ларни претставништва, како и организации и специја-
лизирани агенции на ОН и Советот на Европа, не може 
да биде пониска од 50 ЕУР по м2 градежно земјиште.�  

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
     Бр. 23-3192/2       Претседател на Владата 
28 јули 2003 година      на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1196. 
Врз основа на член 91, став 2, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 53/91) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28.0 .2003 година, донесе 7

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 
МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УНИЈАТА 

МИЈАНМАР  
Член 1 

Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Унијата Мијанмар на амбасадорско ниво. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
Бр. 23-3599/1                      Претседател на Владата 

28 јули 2003 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1197. 
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2003), како и во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации 
(�Службен весник на РМ� бр. 31/1998) и Одлуката за 
критериумите и постапката за распределба на финанси-
ските средства на здруженија на граѓани и фондации од 
Буџетот на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 60/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.07.2003 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ВО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЈА  

НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши распределба на 

10.000.000,00 денари од планираните средства во Буџе-
тот на Република Македонија за 2003 година, како 
учество во финансирањето на следниве здруженија на 
граѓани и фондации: 

 
1 Сојуз на просветните работни-

ци на Република Македонија Скопје 80.000,00 
2 Здружение за поддршка на де-

ца и семејства во ризик за среќ-
но детство-Скопје Скопје 50.000,00 

3 Здружение на инвалидите 
Шпреса Скопје 80.000,00 

4 Здружение за унапредување на 
оспособувањето, интеграција 
во секојдневниот живот на ли-
цата со поголеми психофизич-
ки пречки во развој - Ведрина Скопје 80.000,00 

5 Воздухопловна федерација на 
Македонија Скопје 50.000,00 

6 Граѓански информативен цен-
тар - Спектар Штип 30.000,00 

7 Здружение на инженери за жи-
вотна средина - развојна про-
грама Скопје 50.000,00 

8 Младински културен центар Битола 80.000,00 
9 Здружение на интелектуална 

жена - Албанка Куманово 60.000,00 
10 АКУД Мирче Ацев Скопје 100.000,00 
11 Здружение на граѓани браните-

ли на Македонија Скопје 100.000,00 
12 Центар за развој на малото сто-

панство и еколошки систем - 
Идеал Тетово 50.000,00 

13 Сојуз на пронаоѓачи и автори 
на технички унапредувања на 
Македонија - Спатум Скопје 50.000,00 

14 Здружение за унапредување на 
професионалната ориентација 
и вработување на инвалидизи-
рани лица - Ергос Скопје 40.000,00 

15 Здружение за развој на планин-
ските региони во Република 
Македонија Скопје 30.000,00 

16 Противпожарен сојуз на Маке-
донија Скопје 50.000,00 

17 Млади истражувачи на Маке-
донија, секција на МИМ Пеони Кратово 50.000,00 

18 Културен центар на Бошњаци-
те во Република Македонија Скопје 50.000,00 

19 Ансамбал за народни песни и 
ора Скопје Скопје 70.000,00 

20 Информативен центар за целе-
брална парализа Скопје 60.000,00 

21 Сојуз за превентива од алкохо-
лизам, никотизам и наркомани 
на град Скопје Скопје 100.000,00 

22 Здружение на жени албанки за 
хуманитарни и социјални прое-
кти Перспектива Скопје 80.000,00 

23 Асоцијација за унапредување 
на статусот на жената во совре-
мените општествени процеси 
во Македонија - Женска акција Скопје 50.000,00 

24 Центарно европска младинска 
иницијатива - ЦЕМИ Скопје 50.000,00 

25 Детска амбасада за сите деца 
во светот Прилеп 50.000,00 

26 Македонски центар за европско 
образование Скопје 70.000,00 

27 Европски форум Гевгелија 30.000,00 
28 Здружение за негување на 

древните традиции - Ксантика Скопје 50.000,00 
29 Здружение на граѓани за вало-

ризација, популаризација и пе-
дагогија на културното нас-
ледство - Сеизмо Скопје 50.000,00 
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30 Сојуз за грижи и воспитување 
на децата на Македонија Скопје 100.000,00 

31 Граѓанска асоцијација - МОСТ Скопје 100.000,00 
32 Младински центар за превен-

ција и решавање на конфликти Скопје 50.000,00 
33 Сојуз на борците на Народно-ос-

лободителната и антифашистич-
ка војна на Македонија 1941-45 Скопје 200.000,00 

34 Сојуз за грижи и воспитување 
на децата на град Скопје Скопје 80.000,00 

35 Сојуз на наставници албанци 
Наим Фрешари во РМ Скопје 150.000,00 

36 Здружение на стечајни работ-
ници на Општина Куманово Куманово 50.000,00 

37 Здружение на народни ора и 
песни - Зограф Скопје 50.000,00 

38 Здружение за примена на маке-
донскиот литературен јазик во 
службената и јавната комуни-
кација на Македонија Скопје 80.000,00 

39 Здружение на екологистите на 
Македонија Скопје 100.000,00 

40 Сојуз на студентите при Уни-
верзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје 200.000,00 

41 Македонски национален коми-
тет за споменици и места Ико-
номос Скопје 100.000,00 

42 Барање од здружение на граѓа-
ни за помош на лица со посеб-
ни потреби - Церебри Скопје 50.000,00 

43 Горанско друштво Скопје 50.000,00 
44 Фолклорен ансамбал Глигор 

Прличев Скопје 80.000,00 
45 Фондација за развој на мали и 

средни претприемништва Скопје 80.000,00 
46 Европска куќа Скопје 50.000,00 
47 Младински сојуз  Крушево 30.000,00 
48 Граѓани за граѓаните Скопје 80.000,00 
49 Културно уметничко друштво - 

Брвеница   Брвеница 30.000,00 
50 Ансамбал за народни песни и 

ора - Орце Николов Скопје 80.000,00 
51 Здружение на граѓани - Полио 

плус Скопје 150.000,00 
52 Асоцијација на жените прет-

приемачи - АРНА Скопје 100.000,00 
53 Здружение на граѓани - Детето 

пред се Скопје 50.000,00 
54 Центар за детско-уметничко из-

разување, музикотерапија и пси-
хофизичка релаксација-Џунџуле Скопје 100.000,00 

55 Здружение на граѓаните без ра-
бота Скопје 30.000,00 

56 Сојуз на граѓаните без работа 
на РМ Скопје 30.000,00 

57 Центар за развој на дијалог Струга 50.000,00 
58 Здружение за демократска кул-

тура - Толеранција Струга 50.000,00 
59 Ансамбал на народни песни и 

ора - Кочо Рацин Скопје 50.000,00 
60 Еколошко друштво - Кладенец Пехчево 30.000,00 
61 Здружение на самохрани мајки 

на РМ Скопје 100.000,00 
62 Еколошко друштво - Виножито Штип 40.000,00 
63 Македонски центар за независ-

на иницијатива Радовиш 30.000,00 
64 Центар за развој на демократија Охрид 80.000,00 
65 Друштво за достоинство на 

хендикепираните лица - Надеж Штип 100.000,00 
66 Здружение на родители на деца 

заболени од целебрална парализа Скопје 100.000,00 
67 Македонски центар за меѓуна-

родна соработка Скопје 100.000,00 
68 Центар за мултикултурна коре-

лативна колаборација и мулти-
национално издигнување на 
младите - Аврора Прилеп 50.000,00 

69 Здружение на граѓани - Спас за 
езерото Младост Велес 50.000,00 

70 Здружение на земјоделците - 
Тиквеш Кавадарци 50.000,00 

71 Здружение на граѓани - Женски 
центар Скопје 50.000,00 

72 Сојуз на организации на жени 
на Република Македонија Скопје 250.000,00

73 Здружение на невработени, со-
цијалци и хендикепирани лица 
Иднина Македонија - Охрид Охрид 80.000,00 

74 Здружение на Македонско на-
учно друштво - Битола Битола 50.000,00 

75 За култура на живеење, унапре-
дување и хуманизација на про-
сторот - Урбис Скопје 50.000,00 

76 Прва детска амбасада во светот 
Меѓаши на Република Македо-
нија Скопје 100.000,00 

77 Здружение на граѓани воени инва-
лиди и загинати од Република Ма-
кедонија во војните на поранешна 
СФРЈ во времето од 1 април 1991-
15 мај 1992 Скопје 100.000,00 

78 Здружение на македонците од 
егејскиот дел на Македонија 
Битола Битола 50.000,00 

79 Здружение на граѓани СОС-те-
лефон за жени и деца жртви на 
насилство  Куманово 50.000,00 

80 Здружение на невработени од 
Тиквешко-Пелагонискиот регион  Кавадарци 30.000,00 

81 Унија за култура на Власите од 
Македонија Скопје 50.000,00 

82 Здружение на граѓани политич-
ки прогонувани, затворани и 
осудувани за идеите за само-
битноста на македонскиот на-
род и неговата државност Скопје 100.000,00 

83 Сојуз на здруженија на пензио-
нери на Македонија Скопје 80.000,00 

84 Сојуз на здруженија за технич-
ка култура на Република Маке-
донија - Народна техника Скопје 100.000,00 

85 Шелтер центар - прифатилиште 
за жени и деца жртви на на-
силството Скопје 100.000,00 

86 Центар за независни граѓански 
иницијативи Кратово 30.000,00 

87 Здружение на јавни локални 
радиодифузни претпријатија на 
Република Македонија Велес 100.000,00 

88 Сојуз на извидниците на Маке-
донија Скопје 100.000,00 

89 Здружение на клубови на леку-
вани алкохоличари на Републи-
ка Македонија Скопје 50.000,00 

90 Здружение на класични фило-
зофи - Антика Скопје 30.000,00 

91 Здружение на уметност и кул-
тура А-3-Струга Струга 50.000,00 

92 Здружение на независни писа-
тели на Македонија Скопје 100.000,00 

93 Македонски центар за карпеста 
уметност Скопје 130.000,00 

94 Детски парламент на Македонија Скопје 70.000,00 
95 Асоцијација за правата на деца 

и младинци со посебни потре-
би - Ластовица Скопје 50.000,00 

96 Сојуз на здруженија на инвали-
ди на трудот и корисници на 
инвалидска пензија на РМ Скопје 60.000,00 

97 Здружение на ранетите и чле-
нови на фамилиите на загина-
тите припадници на вооруже-
ните сили на Македонија Скопје 100.000,00 

98 Организација на организациите 
на жените на Македонија Скопје 60.000,00 

99 Музичка младина на Македонија Скопје 100.000,00 
100 Сојуз на здружение на маке-

донците од Егејскиот дел на 
Македонија Скопје 120.000,00 

101 Сојуз на синдикатите на Маке-
донија Скопје 2.500.000,00

102 Здружение на граѓани - Нова Битола 30.000,00 
103 Центар за младинска соработка 

- Мактин Скопје 30.000,00 
104 КУД Буримет Ешарит Тетово 50.000,00 
105 КУД Дрита Скопје 50.000,00 
106 КУД Каршијака Скопје 30.000,00 
107 Проект развој Македонија Скопје 50.000,00 
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Член 2 
Се задолжуваат здруженијата на граѓани и фонда-

ции од член 1 по завршувањето на своите програмски 
активности да достават извештај за користењето на 
средствата до Министерството за финансии најдоцна 
до 31.01.2004 година.  

Член 3 
За извршување на оваа одлука се грижи Мини-

стерството за финансии. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
      Бр. 23-3526/1      Претседател на Владата 
21 јули 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1198. 
Врз основа на член 2 став 2  од Законот за задолжу-

вање на Република Македонија кај Банката за развој при 
Советот на Европа по Договорот за заем по �Проектот за 
изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ни-
ски приходи� (�Службен весник на РМ� бр. 41/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на  21.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА 
НА СТАНОВИ ИЗГРАДЕНИ ПО �ПРОЕКТОТ ЗА 
ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ 

НА ЛИЦА СО НИСКИ ПРИХОДИ� 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат услови и критериуми 

за распределба на станови кои ќе се издаваат на лица 
со ниски приходи и на млади брачни двојки изградени 
со средства за делумно финансирање согласно Догово-
рот за заем од Фондот/Проект 1340 на Советот на 
Европската Банка за развој (во натамошниот текст: 
Проектот), како и со средства од Буџетот на Република 
Македонија.  

Член 2 
Реализацијата на изградбата на становите и нивни-

от број се предвидува со годишна Програма за изград-
ба и одржување на станови сопственост на Република 
Македонија.  

Член 3 
Барање за добивање на стан за користење под закуп 

може да поднесе лице: 
- државјанин на Република Македонија; 
- со постојано место на живеење во местото каде е 

изграден станот; и  
- без стан во негова сопственост, на брачниот дру-

гар и на полнолетните членови на неговото семејно до-
маќинство. 
Становите ќе се распределуваат согласно Методо-

логијата за бодирање на кандидатите за добивање пра-
во на користење на стан под закуп, составен дел на 
ова  одлука  (Прилог 1). а 

Член 4 
Распределбата на становите ќе се врши врз основа 

на следните критериуми: 
- просечниот годишен приход по член на семејно до-

маќинство да не  изнесува повеќе од 65% од просечниот 
годишен Бруто-национален приход по глава на жител на 
Република Македонија, според последниот објавен по-
даток од Државниот завод за статистика на РМ; 

- млади брачни двојки со деца не постари од 12 го-
дини; и 

- лица над 18 години кои до својата осумнаесетта 
година биле згрижени во институции и други облици 
на згрижување за деца без родители. 

Член 5 
Распределбата на становите ќе се врши во завис-

ност од бројот на членовите на семејното домаќинство 
на барателот на стан и од големината (површината) на 
станот по м2 утврдена во главниот изведбен проект 
усв ен од надлежен орган. о

 
Член 6 

Распределбата на становите ќе ја врши Комисија 
составена од пет члена, од кои три од Министерството 
за транспорт и врски и по еден член од Министерство-
то за труд и социјална политика и од Министерството 
за финансии (во натамошниот текст: Комисија). 
Комисијата ја формира министерот за транспорт и 

врски во рок од 15 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука.  

Член 7 
Распределбата на становите изградени по Проектот 

ќе се врши со распишување на оглас во најмалку две 
јавни дневни гласила од страна на Министерството за 
транспорт и врски. 
Огласот од став 1 на овој член се распишува во рок 

од 8 дена од денот на издавањето на акт за употреба на 
станбениот објект од надлежен орган. 

 
Член 8 

Огласот од член 7 на оваа одлука, меѓу другото со-
држи: 

- местоположба на станбениот објект и адреса; 
- бројот на станови и станбената површина што ќе 

се распределува согласно член 5 на оваа одлука;  
- спецификација на потребната документација која ба-

рателот на стан треба да ја приложи (уверение за држав-
јанство; потврда дека барателот, неговиот брачен другар и 
полнолетните членови на неговото семејно домаќинство 
на територијата на Република Македонија немаат стан во 
сопственост; потврда за висината на платата остварена 
за последните три месеци за барателот, неговиот брачен 
другар и полнолетните членови на неговото семејно до-
маќинство; потврда за брачниот статус, односно за рас-
кинување на истиот, потврда за невработеност и др.); 

- рок за поднесување на потребната докуметнација; и 
- критериуми по кои ќе се врши распределбата на 

становите. 
Поднесените документи не можат да бидат со важ-

ност постари од шест месеци и за валидноста на истите 
подносителот дава изјава под морална, материјална и 
кривична одговорност. 
Барањето за добивање на стан на користење под за-

куп со потребната документација се поднесува до Ми-
нистерството за транспорт и врски. 

 
Член 9 

Комисијата е должна во рок од 30 дена по завршува-
њето на огласот да изготви ранг листа на пријавените кан-
дидати и врз основа на истата министерот за транспорт и 
врски донесува одлука за распределба на становите. 
Одлуката од став 1 на овој член се доставува на се-

кој учесник на огласот во рок од 15 дена од денот на 
донесувањето, со поука за право на жалба  до Комиси-
јата за станбени и иселенички прашања. 

 
Член 10 

За користењето на стан се склучува договор за кори-
стење на стан под закуп меѓу Министерството за транс-
порт и врски и лицето кое добило стан на користење, сог-
ласно одредбите на Законот за облигационите односи. 
Во договорот од став 1 на овој член, меѓу другото 

се утврдува висината на закупнината која не   може да 
биде пониска од 0,46 ЕУР по м2, а утврдена со годиш-
ната Програма за изградба и одржување на станови во 
сопственост на Република Македонија, времетраењето 
на закупничкиот однос кој не може да биде подолг од 
пет години, како и други права и обврски за страните 
на договорот. 
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Член 11 
Корисниците на стан под закуп ќе можат да го 

откупат станот по рокот утврден во став 2 на член 10 
на оваа одлука, на начин и услови утврдени со закон. 

 
Член 12 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија ќе врши кон-
трола и следење на договорите за користење на стан под 
закуп, односно за исполнување на обврските од страна 
на закупопримачите, утврдени во договорите. 

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот и постапката 
за распределување на становите изградени по �Проектот 
за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со 
ниски приходи� (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 104/00, 97/01 и 8/02). 

 
Член 14 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
 Бр. 23-3356/1                    Претседател на Владата 

21 јули 2003 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 
 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДОБИВАЊЕ 
ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАН ПОД ЗАКУП 

 
1. Подносителот на барањето на стан при бодира-

њето може да добие најмногу 100 бода. 
2. По критериумот од член 4 алинеја 1 на оваа одлу-

ка барателот може да добие најмногу 30 бода. 
По критериумот од член 4 алинеја 2 на оваа одлука 

барателот може да добие најмногу 30 бода. 
3. По критериумот од член 4 алинеја 3 на оваа одлу-

ка барателот може да добие најмногу 40 бода. 
Бодирањето се врши според следнава табела: 
 

Критериуми % Бодови 
Просечен годишен приход по член 
на семејно домаќинство не повеќе 
од 65% од просечниот БНП по гла-
ва  на жител на Република Македо-
нија според последниот објавен 
податок од Државниот завод за ста-
тистика на РМ - член 4, алинеја 1 

до 65% 
до 60% 
до 55% 
до 50% 
до 45% 
до 40% 

  5 бода 
10 бода 
15 бода 
20 бода 
25 бода 
30 бода 

Млади брачни двојки со деца не 
постари од 12 години - член 4, 
алинеја 2 

Без деца  
со 1 дете  
со 2 и по-
веќе деца 

20 бода 
25 бода 
 
30 бода 

Лица над 18 години кои до 18-
та година биле згрижени во ин-
ституции и други облици на 
згрижување за деца без родите-
ли - член 4, алинеја 3 

 

40 бода 
 
4. Лицата кои на објавените, а поништени огласи за 

распределба на станови во Скопје, Велес, Гостивар, Ки-
чево, Делчево и Битола, склучиле договори за закуп на 
стан, а поднеле барање за добивање на стан согласно 
оваа методологија, ќе добијат дополнителни 10 бода. 

5. При утврдување на ранг листата, во случаи на 
ист број на бодови согласно оваа методологија, прио-
ритет ќе имаат лицата над 18 години кои до 18-та годи-
на биле згрижени во институции и други облици на 
згрижување за деца без родители.  

1199. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се доделуваат средства во износ од 

80.000.000 денари на Фондот за здравствено осигурување 
на Република Македонија од кои 72.400.000 денари за 
надминување на финансиските проблеми со кои се соочу-
ва Фондот и 7.600.000 денари за издавање на сини карто-
ни на претпријатијата загубари за август 2003 година. 

 
Член 2 

Средствата од член 1, да се обезбедат од Буџетот на 
Република Македонија за 2003 година, Раздел 090.02 
Министерство за финансии - Функции на државата, 
Програма 12, ставка 443, потставка 443717 - Други нес-
помнати трансфери.  

Член 3 
Се задолжува Министерството за финансии да ја 

спроведе оваа одлука.  
Член 4 

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

 
Бр. 23-3559/1                     Претседател на Владата 

28 јули 2003 година               на Република Македонија, 
    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1200. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 21/03), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
28.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕДОРАСПОРЕДЕНИТЕ 
СРЕДСТВА - ТРАНСФЕРИ КОН ИЗДАВАЧИТЕ  
НА ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Средствата од Раздел 193.01 од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2003 година, потставка 443813 на 
Агенцијата за информации (трансфери до издавачите 
на весници и списанија) за 2003 година, во износ од 
10.000.000,00 денари се распоредуваат на следниве ко-
рисници: 

1. Дневник    3.500.000,00 
2. МИА    1.500.000,00 
3. Кумановски весник      250.000,00 
4. Теа модерна      250.000,00 
5. Македонија-еуропе      300.000,00 
6. БИС       600.000,00 
7. Репортер       300.000,00 
8. Вепра       300.000,00 
9. Дрини       450.000,00 
10. Пика       400.000,00 
11. Брези 9-       450.000,00 
12. Македонска панорама     300.000,00 
13. Влера       300.000,00 
14. Албас       150.000,00 
15. Македонија во НАТО     300.000,00 
16. Прокултура      450.000,00 
17. Сити лајф       200.000,00 
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Член 2 
Дистрибуцијата на средствата се врши преку Аген-

цијата за информации и е зависна од динамиката на из-
легувањето на весниците и списанијата во текот на 
2003 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 23-3607/1                     Претседател на Владата 

28 јули 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1201. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и точка 6 од 
Одлуката за прибирање, користење и управување на 
средствата од економската помош од странство на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 19/94 и 51/2001), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАМЕНИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШ-
ТА ОД ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ  

БИЛАНС ЗА 2001 ГОДИНА  
1. Во Одлуката за намените, критериумите и усло-

вите за користење на средствата од помошта од Јапо-
нија доделена на Република Македонија за поддршка 
на платниот биланс за 2001 година, објавена во �Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 26/2001, во 
точката 7 став 1 потточка 3 зборовите: �30 јануари 
2004 година� се заменуваат со зборовите: �30 јануари 
2006 година�, во став 3 во третиот ред зборовите: �во 
јануари 2001 година (100 Јени=55,4550 денари)� се за-
менуваат со зборовите: �на денот на уплатата�. 

2. Одредбите од точка 1 на оваа одлука се однесуваат 
на сите корисници кои имаат доспеани неплатени обвр-
ски, недоспеани обврски и за кои набавките се во тек. 

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

 
      Бр. 23-3564/1                     Претседател на Владата 
28 јули 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1202. 
Врз основа на член 36, став 3  од Законот за Влада-

та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и точка 6 
од Одлуката за прибирање, користење и управување на 
средствата од економската помош од странство на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
19/94 и 51/2001), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  28.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАМЕНИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИ-
ТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШ-
ТА ОД ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ  БИЛАНС  

ЗА 2002 ГОДИНА 
 

1. Во Одлуката за намените, критериумите и усло-
вите за користење на средствата од помошта од Јапо-
нија доделена на Република Македонија за поддршка 
на платниот биланс за 2002 година, објавена во �Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 36/2002, во 
точката 7 став 1 потточка 3 зборовите: �5 март 2005 го-
дина� се заменуваат со зборовите: �5 март 2006 годи-
на�, во став 3 во третиот ред зборовите: � во март 2002 
година (100 Јени =53,0802 денари)� се заменуваат со 
зборовите: �на денот на уплатата�. 

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

 
Бр. 23-3564/2                     Претседател на Владата 

28 јули 2003 година               на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1203. 
Врз основа на член 7, став 2  од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  28.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35008 Ос-
новен суд Кичево, Програма 12- Судска администрација, 
потставката 425219 - Одржување на софтверска и хард-
верска опрема се намалува за 28.646,00 денари, а потста-
вката 423111-Пошта се зголемува за 28.646,00 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
 Бр. 23-3502/1                     Претседател на Владата 

28 јули 2003 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1204. 
Врз основа на член 7, став 2  од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  28.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 
04006 Јавното правобранителство на Република Маке-
донија, Програма 11-Администрација, потставката 
424111-Канцелариски материјали се намалува за 50.000 
денари, потставката 423112 - Телефон и телефакс се 
зго емува за 50.000 денари. л

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
 Бр. 23-3503/1                     Претседател на Владата 

28 јули 2003 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
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1205. 
Врз основа на член 7, став 2  од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  28.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВА-
ТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 
05001 Министерство за одбрана, Програма 11 Админи-
страција, потставка 420122-Патување во странство-пат-
ни расходи се зголемува за 816.510 денари, потставката 
468111-Реконструкција на градежни објекти се намалу-
ва за 300.000 денари, потставката 463213 - Купување 
на клима уреди се зголемува за 300.000 денари. Во 
Програма 12 АРМ, потставката 423211-Горива и масла 
се  намалува за 2.816.510 денари, потставката 425113-
Поправка и сервис на хеликоптери се намалува за 
7.943.690 денари, потставката 426116-Други здравстве-
ни услуги се намалува за 2.000.000 денари, потставката 
420111- Патување во земјата - хранарина се зголемува 
за 1.223.000 денари, потставката 424414-Материјали за 
одбрана се зголемува за 6.720.690 денари, потставката 
424511 - Лекови се зголемува за 2.000.000 денари, пот-
ставката 426513 - Обука и преквалификација се зголе-
мува за 2.000.000 денари. Во Програма 14-ЦВЗУ пот-
ставката 422114 - Течни горива се намалува за 
3.500.000 денари, потставката 421111 -Електрична 
енергија се зголемува за 2.300.000 денари, потставката 
421112-Водовод и канализација  се зголемува за 
1.200.000 денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
Бр. 23-3558/1                      Претседател на Владата 

28 јули 2003 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1206. 
Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на  28.07.2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 
 

1. На работниците од АД �КАРПОШ ДЕКОР� од 
Крива Паланка да им се исплати паричен надоместок 
по основ на структурни реформи во вкупен износ од 
17.504.500,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 ќе се исплатат од Буџетот 
на Република Македонија, Раздел 09002-Министерство 
за финансии-функција на државата, Програма 12-функ-
ција, Ставка 443, Потставка 443312 - Надоместок по 
основ на структурни реформи. 

3. Се задолжува Министерството за финансии да ја 
спроведе оваа одлука. 

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

 
Бр. 23-3513/1                     Претседател на Владата 

28 јули 2003 година               на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

1207. 
Врз основа на член 14 од Законот за правата, обвр-

ските и одговорностите на органите на државната 
власт во поглед на средствата во државна сопственост 
што тие ги користат и располагаат (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 61/2002) и член 36, став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 јули 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
 

Член 1 
Деловниот простор кој во катастарската евиденција 

се води на име Народна банка на Република Македони-
ја, изграден на К.П. бр. 11705, на ул. �Васил Главинов� 
бр. 3, Имотен лист бр. 42064, КО Центар 1 - Скопје, 
сопственост на Република Македонија, со вкупна 
површина од 1.422,00м2, се распоредува на користење 
на Министерството за економија. 
Вредноста на деловниот простор изнесува 

2.328.604,00 ЕУР, односно 142.126.112,00 денари. 
 

Член 2 
Се задолжува Народната банка на Република Маке-

донија и Министерството за економија да извршат при-
мопредавање на деловниот простор кој е предмет на 
ова  одлука.  а 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
Бр. 23-3582/1                      Претседател на Владата      

28 јули 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1208. 
Врз основа на член 4 и 27 од Законот за правата, об-

врските и одговорностите на органите на државната 
власт во поглед на средствата во државна сопственост 
што тие ги користат и располагаат (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 61/02) и член 36, став 3 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 јули 2003 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 

Се дозволува замена на правото на сопственост на 
земјоделско земјиште кое претставува К.П. 57 во површи-
на од 18.150м2, 6 класа во м.в. �Голема Браненица� КО 
Паралово - Битола, заведено во Имотен лист бр. 92, сопс-
твеност на Република Македонија, со земјоделско земји-
ште кое претставува 37/484 дел од К.П. 78 во површина 
од 16.543м2, 4 класа во м.в. �Класина� КО Гнеотино - Би-
тола, заведено во Имотен лист бр. 174, сопственост на Ва-
не Галевски од Битола, со стан на ул. �Босна� бр. 37.  

Член 2 
Договорот за замена за правото на сопственост на 

земјоделското земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го 
склучи министерот за финансии.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма донија�. ке

  
  Бр. 23-1132/3-02                    Претседател на Владата      
28 јули 2003 година               на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 



31 јули 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 41 
 
1209. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 јули 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАБАВКА НА ПРАВОСМУКАЛКИ ЗА ЧИСТЕЊЕ  

ВОЗДУХОПЛОВИ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за набавка на правосмукалки за чи-
стење воздухоплови, бр. 02-893/6 од 12.06.2003 година, 
донесена од Управниот одбор на ова јавно претприја-
тие на седницата, одржана на 6.06.2003 година. 

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

 
Бр. 23-2959/1                      Претседател на Владата      

21 јули 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1210. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 јули 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАБАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за набавка на основни средства  бр. 
02-893/5 од 12.06.2003 година, донесена од Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана 
на 6.06.2003 година. 

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

 
Бр. 23-2960/1                      Претседател на Владата      

21 јули 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1211. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 јули 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗВЕДБА НА САНАЦИЈА НА ПОЗИЦИИ НА 
ПРИСТАНИШНА ПЛАТФОРМА НА АЕРОДРОМ  

СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за изведба на санација на позиции на 
пристанишна платформа на Аеродром Скопје, бр. 02-
893/8 од 12.06.2003 година, донесена од Управниот од-
бор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана 
на 6.06.2003 година. 

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

 
Бр. 23-2961/1                      Претседател на Владата      

21 јули 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

1212. 
Врз основа на член 92 од Законот за минерални су-

ровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 јули 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ 
И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОНЦЕ-
СИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ  

СУРОВИНИ  
Член 1 

Во Одлуката за определување на критериумите и 
висината на надоместокот за концесии за вршење на 
детални геолошки истражувања и експлоатација на ми-
нерални суровини (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 22/2003), после членот 6, се додава нов 
чле  6-а, кој гласи:  н 

�Член 6-а 
Вредноста на произведените минерални суровини 

од член 3 на оваа одлука, изразена во бодови по едини-
ца производ изнесува:  

1. Eнергетски суровини: 
1.1. Јаглен (површинска експлоатација)              300 
1.2. Јаглен (подземна експлоатација)              400 
1.3. Геотермална вода                  15 
2. Металични минерални суровини: 
2.1. Оловна руда (подземна експлоатација)          100 
2.2. Цинковна руда (подземна експлоатација)      100 
2.3. Бакарна руда (површинска експлоатација)    125 
2.4. Никелна руда (површинска експлоатација)   375 
2.5. Останати руди                125 
3. Неметални минерални суровини, украсен камен 
    и градежно - технички камен 
3.1. Украсен камен 
3.1.1. Мермер комерцијален блок           5.000 
3.1.2. Мермер-томболон            1.500 
3.1.3. Гранит-комерцијален блок           2.500 
3.1.4. Гранит томболон               700 
3.1.5. Травертин комерцијален блок           2.600 
3.1.6. Травертин - кршен камен               800 
3.1.7. Оникс комерцијален блок            2.500 
3.2. Градежно-технички камен               200 
3.3. Глина  
3.3.1. Керамичка                225 
3.3.2. Бентонитска                200 
3.3.3. Лапорец                150 
3.4. Останати неметални суровини 
3.4.1. Песок чакал                350 
3.4.2. Кварц                 300 
3.4.3. Кварцит                150 
3.4.4. Туф                 100 
3.4.5. Дијатомејска земја               100 
3.4.6. Останати неметални минерални  
         суровини                100 
4.0. Скапоцени и полускапоцени камења           3.000 
5.0. Подземни води и природни гасови 
5.1. Подземни води 
5.1.1. Минерални води             5.000 
5.1.2. Вода за пиење             2.000 
5.2. Јагленороден двооксид СО2 и  
           други гасови              500� 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
�Определувањето на концесискиот надоместок по 

произведена минерална суровина се пресметува по 
следната формула: 
В = Кп х Вп х П х Вб 
каде што е: 
В - Висина на надоместокот на произведената ми-

нерална суровина во денари; 
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Кп - Количина на произведена минерална суровина 

изразена во компактна маса во м3; 
Вп - Просечна вредност на произведената минерал-

на суровина изразена во бодови; 
П - Процент определен за конкретната минерална 

суровина; 
Вб - Вредност на бодот за пресметковниот период - 

година, зависно од движењето на животните трошоци 
во пресметковната година во Република Македонија. 
Вредноста на бодот, Вб изнесува еден денар. 
При определувањето на просечната вредност на 

произведената минерална суровина, земено е предвид 
видот на минералната суровина, начинот на експлоата-
ција и податоците за остварените просечни пазарни це-
ни на минералната суровина во Република Македонија. 
Износот за концесискиот надоместок за поедини 

видови на минерална суровина во компактна состојба 
по единица производ изразен во бодови изнесува:  

 

 Ред. 
 бр. 

Минерална 
суровина 

Ед. 
мера 

Вп-Вредност 
на произведената 
мин. суровина 

(бодови) 

П-Процент за 
концесиски 
надоместок 

(%) 

Износ на 
концесиски
надоместок
по единица 
производ 
/Вп х П/ 

(бодови/м3,t)
 1.0. Eнергетски 

суровини 
    

 1.1. Јаглен 
(повр. 
експлоатација 

м3 300 1 3,0 

 1.2. Јаглен 
(подзем.Екс-
плоатација) 

м3 400 0,5 2,0 

 1.3. Геотермална 
вода 

м3 15 2 0,3 

 2.0. Металични 
минерални 
суровини 

    

 2.1. Оловна 
руда 
(подземна 
 експлоатац.) 

м3 100 2 2,0 

 2.2. Цинковна 
руда 
(подземна  
експлоатац.) 

м3 100 2 2,0 

 2.3. Бакарна руда 
(површинска 
експлоатат.) 

м3 125 4 5,0 

 2.4. Руда на 
никел 
(површинска 
експлоат.) 

м3 375 4 15 

 2.5. Останати 
руди 

м3 125 4 5 

 3.0. Неметални  
минерални  
суровини 

    

 3.1. Украсен 
камен 

    

3.1.1. Мермер ко-
мерц.Блок 

м3 5.000 5 250 

3.1.2. Мермер-
томболон 

м3 1.500 5 75 

3.1.3. Гранит-ко-
мерц.блок 

м3 2.500 5 125 

3.1.4. Гранит-
томболон 

м3 700 5 35 

3.1.5 Травертин-
ком.блок 

м3 2.600 5 130 

3.1.6. Травертин-
кршен  
камен 

м3 800 5 40 

3.1.7. Оникс -  
ком.блок 

м3 2.500 5 125 

3.2. Градежно-
технички 
камен 

м3 200 3 6 

3.3. Глина     
3.3.1. Керамичка м3 225 2 4,5 
3.3.2. Бентонитска м3 200 2 4,0 
3.3.3. Лапорец м3 150 2 3,0 

3.4. Останати 
неметалич. 
минерални 
суровини 

    

3.4.1. Песок  
чакал 

м3 350 2 7,0 

3.4.2. Кварц м3 300 2 5,0 
3.4.3. Кварцит м3 150 2 3,0 
3.4.4. Туф м3 100 2 2,0 
3.4.5. Дијатомеј-

ска земја 
м3 100 2 2,0 

3.4.6. Останати 
неметални 
минерални 
суровини 

м3 100 2 2,0 

4.0. Скапоцени и
полускапоце-
ни камења 

м3 3.000 5 150 

5.0. Подземни 
води и  
природни 
гасови 

    

5.1. Подземни 
води 

    

5.1.1. Минерални 
води 

м3 5.000 1 50 

5.1.2. Вода за  
пиење 

м3 2.000 1 20 

5.2. Јагленороден 
двооксид 
СО2 и други
гасови 

t 500 5 25 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 23-3530/1      Претседател на Владата 
28 јули 2003 година              на Република Македонија, 
          Скопје    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1213. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за земјо-

делско земјиште (�Службен весник на РМ� бр. 25/98 и 
18/99) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 јули 2003 го-
дин , донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ, ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА, НА ПЛОДОУЖИ-
ВАЊЕ  НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ  СОЦИЈАЛНО  

НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА  
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат категориите на со-
цијално необезбедени лица, условите, критериумите и 
роковите за давање на земјоделско земјиште во сопс-
твеност на државата, на плодоуживање.  

Член 2 
Во полза на лица: 
- корисници на социјална помош кои се способни за 

работа и социјално обезбедени, согласно Законот за со-
цијална заштита; 

- невработени корисници на паричен надоместок, 
согласно Законот за вработување и осигурување во 
случај на невработеност; 

- на кои им престанало правото на паричен надоме-
сток, во рок од година дена од престанокот на правото 
на паричен надоместок; 

- невработени и евидентирани како невработени 
над една година во Заводот за вработување; 

- вработени кај работодавец, што користат земјо-
делско земјиште во државна сопственост, за кое не се 
плаќани плати и придонеси од плата над 1 година; 

- социјално необезбедени - земјоделци без сопстве-
на земја. 
Владата на Република Македонија дава на плодоу-

живање земјоделско земјиште во сопственост на држа-
вата, врз основа на одредбите на оваа одлука. 
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Член 3 
За давање на плодоуживање на земјоделско земји-

ште, Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство обезбедува земјоделско земјиште во др-
жавна сопственост од: 

- слободното и досега неиздаденото земјоделско зем-
јиште под концесија, долгорочен или краткорочен закуп, 
по одредбите од Законот за земјоделско земјиште; 

- земјоделското земјиште по раскинатите договори 
со закупците и концесионерите; 

- земјоделското земјиште согласно Програмата на 
Владата по член 11 од Законот за земјоделско земјиште; 

- земјоделското земјиште кое државата ќе го добие 
во сопственост по основ на подарок, размена, купопро-
дажба или по друг законски основ; 

- земјоделското земјиште кое по закон, прописи до-
несени врз основа на закон или поединечни акти на су-
дови или други државни органи, ќе премине во државна 
соп твеност или ќе се врати во владение на државата. с

 
Член 4 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, по обезбедување на земјоделското земјиште 
за давање на плодоуживање според член 3 од оваа одлу-
ка, го известува Министерството за труд и социјална по-
литика, доставувајќи му ги податоците за земјоделското 
зем иште кое може да се издаде на плодоуживање. ј

 
Член 5 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство по утврдување на земјоделското земјиште од 
член 3 од оваа одлука, објавува јавен оглас за доделува-
ње на плодоуживање на земјоделско земјиште и ги пови-
кува заинтересираните, што ги исполнуваат условите од 
член 2 на оваа одлука, да поднесат барање за доделува-
ње на земјоделско земјиште на плодоуживање. 
Рокот за поднесување на барање по јавниот оглас, 

неможе да биде покус од 8, ниту подолг од 30 дена. 
Јавниот оглас се објавува на локалните медиуми на 

подрачјето каде се наоѓа земјиштето што се нуди на 
плодоуживање, во подрачната единица на Заводот за 
вработување и во Центарот за социјална работа. 
Примерок од јавниот оглас, Министерството за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство доставува до 
Заводот за вработување и Центарот за социјална рабо-
та, заради информирање на заинтересираните и за нив-
но евидентирање во службите. 
Барањата за доделување на земјиште на плодоужи-

вање, во текот на траењето на огласот, се доставуваат 
до Заводот за вработување, односно Центарот за соци-
јална работа, за лицата кои се водат во евиденцијата, а 
за земјоделците кои не се социјално обезбедени и без 
сопствена земја, до подрачната единица на Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
што го покрива подрачјето на кое се наоѓа земјиштето 
што се нуди на плодоуживање. 
Пријавените кандидати треба да достават доказ за 

статусот, односно за условите потребни за доделување 
на земјиште на плодоуживање. 
Списоците на пријавените кандидати, со барањата  

и соодветните документи за статусот од Заводот за вра-
ботување, Центарот за социјална работа и Подрачната 
единица на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, се доставуваат до Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 6 
Комисијата на Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, формирана врз основа на 
член 52 од Законот за земјоделско земјиште ја спрове-
дува постапката по јавниот оглас. 
Комисијата е должна во рок од 15 дена од доставу-

вање на списоците од член 5 став 7 од оваа одлука, да 
одлучи по поднесените барања. 
Во одлуката треба да стои името и презимето на ба-

рателот што го добил правото на плодоуживање, 

површината на земјиштето што го добил на плодоужи-
вање, класата на земјиштето, културата, назив на мес-
носта каде се наоѓа, катастарските ознаки и други по-
датоци за идентификација на земјоделското земјиште 
што се дава на плодоуживање.   

Член 7 
Доколку на огласот се појават повеќе кандидати за 

парцелите на земјоделско земјиште што се дава на пло-
доуживање, приоритет имаат лицата, според редосле-
дот врден во член 2 на оваа одлука.  ут

 
Член 8 

Против одлуката на Комисијата за доделување на 
земјоделско земјиште на плодоуживање, незадоволни-
те учесници можат да поднесат приговор, во рок од 8 
дена до Комисијата при Владата на Република Македо-
нија формирана согласно член 57 став 3 од Законот за 
зем оделско земјиште. ј 

Член 9 
По конечноста на одлуката од член 6 од оваа одлу-

ка, министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, со лицата што добиле право на плодоужива-
ње, заклучува писмен договор. 
Договорот задолжително содржи: 
- податоци за земјиштето кое се дава (катастарски оз-

наки, површина, месност каде се наоѓа, култура и др.); 
- времетраење на договорот; 
- висина на надоместокот за користење; 
- условите за раскинување на договорот; 
- условите за продолжување на договорот; 
како и други услови утврдени со закон. 
По еден примерок од договорот, по неговото потпи-

шување, се доставува до Заводот за вработување, Цента-
рот за социјална работа и подрачната единица на Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
Во договорот се определува и помошта која држа-

вата ја обезбедува за почнување на плодоуживањето, 
врз основа на претходно донесената одлука на Владата 
на Република Македонија за видот и висината на помо-
шта за корисниците на правото на плодоуживање по 
ова  одлука. а 

Член 10 
Времетраењето на договорот за давање на земјодел-

ско земјиште на плодоуживање, не може да биде покус 
од 3 години, ниту подолг од 5 години и истиот може да 
се продолжи.  

Член 11 
Земјоделското земјиште во државна сопственост ќе 

се издава на плодоуживање според податоците утврде-
ни во катастарската евиденција. 
Парцелизација на поголемите површини во помали 

заради обезбедување минимум услови за земјоделско 
производство за плодоуживателот, ќе се изврши од 
страна на Државниот завод за геодетски работи. 
Воведувањето во владение на плодоуживателите ќе 

се врши со записник од страна на Комисија составена 
од претставници на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Државниот завод за гео-
детски работи и од единицата на локалната самоуправа 
од подрачјето каде што се наоѓа земјоделското земји-
ште што се дава на плодоуживање. 

 
Член 12 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, го спроведува поединечното извршување на 
ова  одлука. а 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
Бр. 23-3590/1            Претседател на Владата 

28 јули 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
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1214. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 4 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 07.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСОВИОТ 
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ ЗА 2003 ГОДИНА  

1. Владата на Република Македонија дава согласност 
на Финансовиот план за работа на ЈП  за стопанисување 
со пасиштата - Скопје, за 2003 година, донесена од 
Управниот одбор на ова акционерско друштво. 

2.  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
    Бр. 23-1260/1                        Претседател на Владата 
7 јули 2003 година                  на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1215. 
Врз основа на член 11  став 1  точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 07.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ  СО ПАСИШТА ЗА 2003 ГОДИНА  

1. Владата на Република Македонија дава согласност 
на Програмата за стопанисување со пасишта за 2003 го-
дина, донесена од Управниот одбор на ова акционерско 
друштво. 

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

 
     Бр. 23-1260/1                       Претседател на Владата 
7 јули 2003 година                  на Република Македонија, 

   Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1216. 
Врз основа на член 5 од Законот за доброволно пре-

давање и собирање огнено оружје, муниција и експло-
зивни материи и за легализација на оружјето (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 37/2003), Коорди-
нативното тело за спроведување на Законот за добро-
волно предавање и собирање огнено оружје, муниција 
и експлозивни материи и за легализација на оружјето 
на седницата одржана на 23 јули 2003 година, донесе 

 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОПШТАТА СИГУРНОСТ 
ПРЕКУ ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ НА ОГНЕНО 
ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ  

1. ВОВЕД 
Недозволената трговија со оружје, како еден од по-

тешките облици на криминал, последниве години во 
Република Македонија бележи поголем пораст. Тоа се 
потврдува со извршените анализи и согледувања на 
Министерството за внатрешни работи за зголемениот 
број кривични дела во оваа област и зголемените одзе-
мени количества огнено оружје, муниција и експлозив-
ни материи што лицата нелегално го поседуваат. 
Оваа состојба се јави како рефлексија на сплет на 

неповолни економски, политички и безбедносни со-
стојби на Балканот, особено по дезинтеграцијата на по-
ранешната СФР Југославија, војните во Босна и Херце-
говина и Хрватска, вооружените судири и нереди во 
СР Југославија-Косово и Јужна Србија, нередите и без-
законието во Албанија, како и настаните во Република 
Македонија во текот на 2001 година и присутните 
транзициони и економски процеси во земјата. 

Географската положба на Република Македонија, 
како средиште на коридорите што го сочинуваат т. н. 
балкански пат, условува голем дел од криминалните 
активности, вклучувајќи ја и трговијата со оружје, да 
се одвиваат низ нејзината територија. Врз основа на на-
веденото се претпоставува дека во Република Македо-
нија нелегално се поседуваат значајни количества 
оружје, муниција и експлозивни материи. 
Имајќи ја предвид актуелната состојба на неовласте-

но поседување на огнено оружје, муниција и експлозив-
ни материи, од една страна, и активностите што до сега 
се преземаат во рамките на процесот за стабилизирање 
на мирот и безбедноста на земјите од регионот на Балка-
нот и за нивниот економски развој и просперитет, од 
друга страна, како императив се налага преземањето на 
организирана акција за собирање на огненото оружје, 
муницијата и експлозивните материи што неовластено 
ги поседуваат граѓаните во Република Македонија, и тоа 
во законска постапка со што се гарантира дека ќе се вос-
постави целосен увид и контрола на начинот на постапу-
вање при собирањето на оружјето и ќе се избегнат пос-
ледователни нелегални активности. 
Во периодот од 1998 до 2003 година, забележана е 

експанзија на нелегална трговија со оружја и во тој 
период се регистрирани 883 кривични дела (недозволе-
но држење оружје или распрскувачки материи), за што 
се поднесени кривични пријави против 1.228 сторите-
ли, а запленети се 9.876 парчиња оружје, од кои 3.119 
војничко, 571 ловно, 279 спортско и 5.910 друго, како и 
477.984 парчиња муниција, 10 тона и 927 килограми 
експлозив. 
Врз основа на проверките извршени во регистрите 

на Министерството за внатрешни работи, заклучно со 
31.03.2003 година, регистрирани се вкупно 155.992 
парчиња оружје со дозвола. 
Спроведувањето на организираното доброволно со-

бирање огнено оружје, муниција и експлозивни мате-
рии ќе биде во функција на оневозможување на упо-
требата на оружје против највиталните безбедносни 
интереси на Република Македонија, нејзиниот мир и 
стабилност, мирот и стабилноста на земјите во регио-
нот и ќе создаде гаранции дека тоа нема да се употреби 
во меѓусебни пресметки на граѓаните. 
Разгледувајќи ги можните модалитети на спроведу-

вање на акцијата и притоа имајќи ги особено предвид 
актуелните состојби, потреби и можности на државата 
и процените за успешност на акцијата, Република Ма-
кедонија, со Законот за доброволно предавање и соби-
рање на огнено оружје, муниција и експлозивни мате-
рии и за легализација на оружјето се одлучи за модусот 
на доброволно предавање на оружјето во определен за-
конски рок, без идентификација на сопствениците на 
оружјето, што понатаму ќе значи ослободување од го-
нење за дејствијата што претставуваат кривично или 
друго казниво дело. Со овие активности ќе се врши и 
легализација на оружјето согласно закон1 што граѓани-
те неовластено го поседуваат, а за кое може да се изда-
де дозвола за оружјето, доколку граѓаните поднесат ба-
рање за легализација. 
Со потпишување на подготвителниот Документ ме-

ѓу УНДП и Владата на Република Македонија за кон-
трола на малото оружје во Македонија отпочна сорабо-
тката со УНДП на полето на формирање долгорочна 
национална стратегија за контрола на оружјето во Ма-
кедонија, која ќе се реализира преку имплементација 
на повеќе активности, меѓу кои и имплементација на 
моделот �Оружје за развој�. 
Активностите се насочени, пред се, кон намалување 

на прекумерната акумулација и циркулација на оружје, 
                            

1 Закон за набавување, поседување и носење оружје (�Службен 
весник на СРМ� бр. 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 и 
�Службен весник на РМ� бр. 26/93). 
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зголемување на општата безбедност преку намалување 
на ненамерните убиства и повреди предизвикани од не-
соодветна употреба на оружјето меѓу цивилите, како и да-
вање поддршка на Владата за обезбедување на сигурноста 
на граѓаните. 
Процесот за доброволно предавање и собирање на 

огнено оружје ќе придонесе за повторно воспоставува-
ње на довербата меѓу граѓаните, ќе претставува чекор 
напред до безбедноста и стабилноста и ќе се создаде 
услови за економско опоравување и одржлив развој. 
Водечки принципи при изготвувањето на овој про-

ект, кој произлегува од целокупното искуство на 
УНДП за контрола и намалување на оружјето, како и 
од досегашните активности во неколку држави, се ед-
наквоста и неутралноста со цел да се избегне претста-
вата дека целокупниот проект се спроведува за сметка 
на една или друга заедница. 
Помошта на УНДП се состои во поддршка на Вла-

дата на Република Македонија во изработката на прав-
на и оперативна рамка и во развојот, подготовката и 
спроведувањето на процесот на доброволното предава-
ње и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни 
материи и за легализација на оружјето. 
Подготвителните активности вклучуваат:  
1) изработка на правна и оперативна рамка во наци-

оналната програма за зголемување на општата безбед-
ност, преку доброволно предавање на оружјето каде 
што спаѓаат и оперативните процедури за собирање на 
оружје, регистрирање, безбедносно складирање и него-
во уништување;  

2) подигнување на јавната свест преку градење на 
клима на доверба, вклучување на единиците на локал-
ната самоуправа и на невладиниот сектор, медиумска 
кампања, интензивирање на дијалогот меѓу заедници-
те, размена на информации, развој на свеста кај млади-
те, како и вклученост на граѓаните и локалната самоу-
права во процесот на планирање на доброволното со-
бирање на оружјето;  

3) развој на програма за прашања поврзани со пре-
куграничниот криминал и зајакнување на граничната 
контрола;  

4) соработка со ОБСЕ за полициско работење во за-
едница, вклучувајќи прашања поврзани со малото 
оружје и 

5) изградба на долгогодишна стратегија за намалу-
вање на количеството на оружје во Македонија, преку 
дефинирање на параметрите за имплементација на мо-
делот �Оружје за развој�. 

 
2. ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 
Со оваа програма се утврдува начинот на  намалу-

вање на оружјето, собирањето, складирањето и уни-
штувањето на предаденото оружје, како и легализација 
на оружјето што граѓаните неовластено го поседуваат, 
а за кое може да се издаде дозвола за поседување и но-
сење на оружје во согласност со закон. 
Со имплементирање на Националната програма 

треба да се остварат следниве основни цели:  
- градење на мирољубиво општество во кое ќе се 

почитува законот и редот, граѓанските слободи и чове-
ковите права;  

- зголемување на општата сигурност во Република 
Македонија;  

- подигање на свеста кај граѓаните за проблемите со 
нелегалното поседување и држење огнено оружје, му-
ниција и експлозивни материи и за потребата од нама-
лување на присуството на оружјето како причина за 
потенцијално насилство;  

- намалување на достапноста на оружјето, муници-
јата и експлозивните материи на илегалниот пазар, ре-
дуцирање и контролирање на оружјето што нелегално 
се поседува; 

- намалување на бројот  на казнивите дела и несреќ-
ните случаи предизвикани со огнено оружје и експло-
зивни материи;  

- законитост во поседувањето огнено оружје и  
- превенција од конфликти. 

 
3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА 
Националната програма се заснова на следниве 

принципи: 
- програмата е национална, а не политичка;  
- граѓаните го предаваат оружјето врз основа на ја-

вен повик за доброволно предавање на оружјето;  
- при предавањето на оружјето нема да се врши 

идентификација и евиденција на лицата кои добровол-
но го предаваат оружјето;  

- против лицата кои доброволно ќе го предадат 
оружјето нема да се преземаат кривични или прекр-
шочни мерки;  

- спроведување на безбедна, јавна и транспарентна 
акција на собирање и уништување на оружјето и 

- спречување на злоупотребата на огненото оружје, 
муницијата и експлозивните материи за време на соби-
рањето и уништувањето. 

 
4. СТРАТЕШКИ АКТИВНОСТИ 

Стратешките активности кои треба да се преземат 
за успешна реализација на оваа задача се:  

- сеопфатни активности што ќе придонесат за вклу-
чување на целото население, како главен услов за успех;  

- организирање медиумска кампања преку средс-
твата за јавно информирање за успешно дејствување 
врз јавното мислење и придонесување за создавање на 
свест и совест за опасноста што произлегува од чува-
њето на оружје и други експлозивни средства и муни-
ција неовластено и на недозволен начин;  

- формирање на локални и регионални комисии за 
прифаќање, евиденција и складирање на предаденото 
оружје;  

- одредување место за работа и комуникација со ло-
калното население, на кое ќе се врши медиумска кам-
пања со цел објаснување на акцијата и влевање доверба 
и храбрење за поттикнување на соработка за добровол-
но предавање на оружјето и експлозивните материи;  

- формирање регионални комисии-пунктови за уни-
штување на оружјето;  

- одредување на местата за работа, како и одредува-
ње на време за предавање на оружјето, муницијата и 
експлозивните средства;  

- одредување објекти за складирање на оружјето, 
чување, евиденција, транспорт до местото на уништу-
вање, негово уништување и друго;  

- подготвување на упатства за работа на комисиите 
кои ќе го прифатат оружјето со појаснување за посебна 
процедура за предавање на експлозивните материи и 
другите средства кои граѓаните доброволно ќе ги пре-
даваат, како и преземање соодветни мерки за обезбеду-
вање на одредените пунктови каде што ќе се собира 
оружјето, муницијата и експлозивните материи;  

- преземање соодветни мерки на контрола и обезбе-
дување на територијата и личната безбедност за време 
на траењето на предавањето на оружјето во рокот 
предвиден со закон (45 дена);  

- во овој период активно ќе се следи реализацијата на 
задачата преку дневни, неделни и целосни извештаи из-
готвени од страна на локалните комисии-пунктови, кои 
ќе бидат доставени до Координативното тело за спрове-
дување на доброволното собирање оружје, муниција и 
експлозивни материи. Координативното тело ќе подго-
тви извештај до Собранието на Република Македонија;  

- организирање на акција за собирање на оружјето 
на теренот;  

- уништување на предаденото оружје, муниција и 
експлозивни материи;  
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- легализација на огненото оружје што може да се 
поседува и  носи врз основа на дозвола за оружје;  

- преземање на сите потребни мерки за гаранција на 
анонимноста на оние кои го предаваат оружјето, муни-
цијата и експлозивните материи за уништување;  

- преземање на сите потребни мерки за гаранција 
дека избраните набљудувачи ќе можат да ги следат си-
те активности на предавачот, регистрацијата, транспор-
тот, складирањето и уништувањето на оружјето, муни-
цијата и експлозивните материи;  

- преземање на соодветни мерки за обезбедување на 
сигурноста при предавањето на оружјето, муницијата и 
експлозивните материи, како и на вклучениот персонал 
и набљудувачите и  

- преземање на соодветни мерки за обезбедување на 
медицинска помош и план за евакуација во случај на 
несреќа. 

 
5. ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  

НА СТРАТЕШКИТЕ АКТИВНОСТИ 
5.1. Медиумска кампања 
Организирањето на медиумска кампања следниве 

параметри: 
- изработка на медија-план;  
- осмислување на порака со која ќе се води и прет-

ставува кампањата;  
- дистрибуција на информации преку летоци, спо-

тови, документарни филмови, контактни емисии, дне-
вен и периодичен печат;  

- идентификување на улогата и активностите на 
здруженијата на новинарите;   

- идентификување на улогата на медиумите; 
- организирање на форуми за дискусија (јавни дебати);  
- вклучување на единиците на локалната самоупра-

ва и домашните невладини организации во медиумска-
та кампања и координација на активностите на локално 
ниво и  

- постојано информирање на јавноста за целокупни-
те резултати на акцијата за собирање на оружјето. 
За реализација на оваа задача од посебно значење е 

помошта што ја дава УНДП. 
Со цел за вклучување на целото население и акција-

та да добие национален, а не политички карактер ќе се 
подготви посебна програма за медиумската кампања, 
за што ќе се подготви посебна програма за медиумска-
та кампања, за што се очекува помош од УНДП во на-
сока на координирање на работите и активностите со 
средствата за јавно информирање. 
Во подготовките и за време на траењето на акција-

та, ќе бидат вклучени и невладините организации. 
 

5.2. Организирање на акција за собирање на оружје-
то на теренот 
Акцијата за собирање на оружјето што неовластено 

се поседува и држи во Република Македонија, како и за 
легализација на оружјето  што граѓаните неовластено 
го поседуваат ќе се спроведува во периодот од 
01.11.2003 година до 15.12.2003 година. 
Оружјето ќе се собира со следната динамика:  
- првите и последните десет дена секојдневно, а во 

останатиот период еднаш неделно и тоа: од 01.11.2003 
до 10.11.2003 година и од 06.12.2003 до 15.12.2003 го-
дина, ќе се одвива секојдневно, а од 11.11.2003 до 
05.12.2003 година еднаш неделно.  
Предавањето на оружјето ќе се врши во пунктовите 

на реонот на секоја општина на целата територија на 
Република Македонија, според план кој ќе го одобри 
Координативното тело. 
Поради искуството во врска со ризикот при ракува-

ње и транспортот на експлозивните средства, УНДП ќе 
учествува во определувањето на процедурата за соби-
рање на експлозивните материи со цел за успешно 
имплементирање на оваа програма. 

а) Формирање на комисии 
Координативното тело ќе формира 123 комисии, 

односно во секоја општина по една, во согласност со 
закон. 
Комисиите ќе бидат составени од пет члена, еден 

претставник од Министерството за внатрешни работи - 
од административниот дел, еден претставник од Мини-
стерството за одбрана - од административниот дел, 
еден претставник од Министерството за правда и двај-
ца претставници од органот на локалната самоуправа 
на чија територија се наоѓа пунктот, каде што ќе се со-
бира доброволно предаденото оружје. 
Лицата од министерствата што се во состав на коми-

сијата ги предлагаат соодветните министерства, додека 
од единицата на локалната самоуправа советот на локал-
ната самоуправа, а ги именува Координативното тело. 
Координативното тело, ќе формира и шест регио-

нални комисии со ист состав, како и локалните коми-
сии, заради координација на активностите на локални-
те комисии. Реонот на работа на секоја регионална ко-
мисија ќе биде територијата на соодветната изборна 
единица. 
Имајќи предвид дека можат да бидат предадени 

разни видови, марки и калибри на оружје, потребно е 
да се обезбеди присуство на стручни лица во составот 
на комисиите, кои ќе го прифатат оружјето. 
Со комисијата раководи претседател, претставник 

на локалната самоуправа, што ќе го именува Координа-
тивно тело. 
Комисијата има и секретар. Секретарот на советот 

на локалната самоуправа е и секретар на комисијата и 
тој ги врши административните и книговодствените ра-
боти на комисијата. 
Лицата кои ќе бидат предложени за членови на ко-

мисијата за собирање на оружје што доброволно се 
предава треба да бидат афирмирани личности со авто-
ритет и уживаат доверба кај граѓаните. 
При составот на комисиите, ќе се води сметка за со-

одветна и правична застапеност на етничките заедници 
во локалната самоуправа, како и за половата застапе-
ност. 
Локалните комисии во текот на својата работа ќе 

им овозможат на членовите на меѓународните органи-
зации, на невладините организации и здруженија на 
граѓани, да ја следат целосно работата на комисијата 
при собирањето на оружјето. 
За правилна работа на локалните комисии, Коорди-

нативното тело ќе подготви упатство за работа.  
По формирањето на комисиите ќе се организира 

обука за членовите на комисиите за правилно извршу-
вање на задачите. 

 
б) Формирање на регионални комисии-пунктови 

за уништување на оружјето 
Предаденото оружје, треба да се складира и чува во 

прописно обезбедени објекти. 
Предаденото оружје јавно ќе се уништи во присус-

тво на комисија во состав: 
- еден претставник од Министерството за внатреш-

ни работи;  
- еден претставник од Министерството за одбрана;  
- еден претставник од Министерството за правда и  
- двајца претставници од заедницата на единиците 

на локалната самоуправа на Република Македонија. 
Горенаведените лица ги предлагаат соодветните др-

жавни органи, а ги именува Координативното тело, Ко-
ординативното тело го именува и претседателот на ко-
мисијата. 
Заради уништување на собраното оружје што до-

броволно е предадено од страна на граѓаните, во завис-
ност од видот на оружјето, ќе се ангажираат стручни 
лица кои ќе ги одреди Министерството за внатрешни 
работи и Министерството за одбрана. 
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Стручните лица, покрај уништувањето, ќе го органи-

зираат и транспортот на средствата од локалните коми-
сии до местото за уништување, односно до складиштето, 
каде што ќе биде сместено до неговото уништување. 
Уништувањето ќе се врши јавно во реонот определен 

за тоа од страна на стручната комисија, за што претход-
но ќе бидат известени средствата за јавно информирање 
и меѓународните организации, невладините организации 
и здруженија на граѓани, чии претставници можат да 
присуствуваат при уништувањето на оружјето. 

 
в) Одредување на местото за собирање на оружјето 
При одредување на местото за работа на Комисијата 

за собирање на оружјето што граѓаните доброволно ќе 
го предаваат, треба да бидат исполнети следниве услови: 

- да е подалеку од населено место поради безбед-
ност во случај на евентуална несреќа при работа;  

- да не е покрај пат кој се користи за време на рабо-
та на комисијата;  

- да се обезбеди градобран или буре со песок со ме-
тална цевка, за да се провери дали оружјето е празно, 
односно да се испразни ако е наполнето;  

- да има лесен приод и друго;  
- да се консултира УНДП во врска со локацијата и 

регулациите за поставувањето на пунктовите. 
 
г) Евиденција на собраното оружје 
По прегледот, стручното лице пополнува соодветен 

формулар - материјална листа за применото оружје, 
отвора евидентен материјален картон за секој вид посеб-
но и се оформува документација за материјално книго-
водство, со која се задолжува ракувачот, кој ќе ги чува 
средствата, до предавање до комисијата за уништување. 
Документацијата од материјалното книговодство, офор-
мена при примањето на оружјето, по уништувањето се 
чува заедно со записникот за уништување. 

 
д) Објекти за складирање и чување 
Оружјето и муницијата што ќе се собере од калибар 

до 12 милиметри ќе се чува во складиштата на АРМ, за 
што ќе се задолжат ракувачите со оружје од соодветни-
те органи. 
Експлозивните средства и муницијата од калибар 

над 12 милиметри по оценување на опасност на струч-
ното лице во комисијата за собирање, да се смести во 
соодветни наменски магацини или веднаш да се транс-
портира на определено место. Ако за тоа нема услови, 
тогаш треба да се преземат мерки за уништување од 
страна на стручните лица. Во вакви случаи да не се че-
ка 90 дена за уништување, туку стручната група да оди 
на местото на настанот и таму да одлучи. 

 
ѓ) Транспорт на оружјето и експлозивните материи 
Оружјето собрано на локално ниво, од местото каде 

што работи комисијата до регионалното складиште на 
АРМ ќе го транспортираат единиците на АРМ, зависно 
од тоа во кое складиште ќе се чува, додека од регио-
налното складиште до местото за уништување прево-
зот ќе го врши Министерството за внатрешни работи 
или АРМ зависно од тоа која екипа ќе врши уништува-
ње на истото. 
За време на транспортот да се преземаат сите мер-

ки, согласно со прописите и правилата за транспорт на 
оружје, муниција и експлозивни материи. 
Комисијата за уништување на оружјето го следи 

транспортот на оружјето се до неговото складирање и 
уништување. 

 
е) Уништување на оружјето, муницијата и експ-

лозивните материи 
Уништувањето на оружјето, муницијата и експло-

зивните материи го вршат стручни групи, составени од 
претставници на Министерството за внатрешни работи 
и Министерството за одбрана. 

Групите ќе направат сопствен план и друга доку-
ментација за уништување на оружјето, муницијата и 
експлозивните материи, согласно со прописите и пра-
вилата што ја регулираат оваа постапка. 
Групата подготвува записник за уништеното оружје 

и записникот го оверуваат со свој потпис најмалку три 
члена од Комисијата за уништување на оружјето, му-
ницијата и експлозивните материи. Комисијата има 
право да провери дали се уништува собраното оружје 
по вид, марка, калибар и број, ако смета дека тоа е по-
требно за правилно вршење на својата задача. 
Оружјето може да се уништи со фрлање во печка за 

топење на метали, газење со валјак или сечење, за што од-
лука донесува екипата за уништување. Оружјето ќе биде 
уништено со топење во печки на �Макстил� - Скопје, а 
муницијата и експлозивните материи по пат на експлозија 
на воените полигони �Криволак� и �Стенковец�. 
Во врска со методологијата за уништување на оруж-

јето УНДП ќе учествува со давање технички совет. 
 
ж) Обезбедување на работните точки за собирање 

на оружјето, муницијата и експлозивните материи 
За обезбедување на работните точки за доброволно 

предавање и собирање на огненото оружје, муницијата 
и експлозивните материи и за легализацијата на оруж-
јето ќе се преземат соодветни мерки во договор со над-
лежните органи. 
Националната програма ќе се достави до меѓуна-

родните организации (НАТО, ЕУ, ОБСЕ и други) со 
цел за нивно ангажирање на одредени пунктови. 

 
з) Контрола и обезбедување на територијата и 

границата  
Бидејќи за време на доброволното предавање на 

оружјето, муницијата и експлозивните материи нема да 
се поведува кривична или прекршочна постапка за сите 
оние кои недозволено располагаат со овие средства, 
постои можност за негова злоупотреба при транспор-
тот на оружјето. Заради тоа потребно е поинтензивно 
да се врши обезбедување на целокупната територија на 
Републиката, но безбедносните мерки да не го попре-
чуваат процесот на собирање на оружјето како и без-
бедноста на граѓаните. 

 
ѕ) Следење на реализацијата на задачата 
Координативното тело од стручните служби ќе 

формира екипа за секојдневно следење на реализација-
та на задачата. 

 
и) Извештаи  
За време на спроведувањето на акцијата ќе се под-

готвуваат дневни и неделни извештаи од страна на ко-
мисиите за собирање на оружјето, муницијата и експ-
лозивните материи, како и завршни извештаи по извр-
шувањето на задачата. Врз основа на овие извештаи, 
Координативното тело, ќе подготви и достави извештај 
до Собранието на Република Македонија. 

 
ј) Легализација на оружјето 
На пунктовите каде што се врши доброволно преда-

вање на оружјето, лицата кои поседуваат оружје за кое 
немаат одобрение за набавување и дозвола за оружје 
согласно со Законот за набавување, поседување и носе-
ње оружје, можат да поднесат барање за издавање на 
дозвола за оружје. Образецот на барањето за издавање 
на дозвола за оружје пропишан од Министерството за 
внатрешни работи ги содржи следниве податоци: лич-
ни податоци за лицето (име и презиме, датум и место 
на раѓање, државјанство, живеалиште и адреса на ста-
нот и единствен матичен број на граѓаните), вид, марка 
и калибар на оружјето кое е предадено. 
Барањето за издавање на одобрение за оружје преку 

комисиите се поднесува до Министерството за вна-
трешни работи. Со цел за непречено извршување на 
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оваа активност, Министерството за внатрешни работи 
ќе обезбеди доволна количина на обрасци за издавање 
дозвола за оружје, а управните служби на Министерс-
твото за внатрешни работи ќе се организираат за побр-
зо спроведување на постапката по барањата за издава-
ње дозволи за оружје. 
Министерството за внатрешни работи, без да го 

утврди потеклото на оружјето ќе издаде дозвола за 
оружје, ако лицето кое поднело барање ги исполнува 
условите пропишани со Законот за набавување, посе-
дување и носење оружје. 

 
5.3. Носители на спроведувањето на национал-

ната програма 
 1. Координативното тело формирано од Собрание-

то на Република Македонија ќе го следи, анализира и 
координира спроведувањето на оперативниот план на 
стратешките активности, ќе ја ревидира и постојано 
унапредува Националната програма и ќе поднесе изве-
штај до Собранието за спроведените активности и за 
количеството на предаденото оружје;  

2. Регионални комисии за координација;  
3. Локални комисии на кои оружјето доброволно ќе 

се предава;  
4. Комисии кои ќе присуствуваат на уништувањето 

на оружјето и  
5. Професионални групи од АРМ и МВР за уништу-

вање на оружјето. 
 
5.4. Финансирање на Националната програма 
- Финансиска конструкција за спроведување на На-

ционалната програма. 
Потребните финансиски средства за реализација на 

оваа програма секој од носителите на активностите ќе 
ги обезбеди од свои сопствени средства.  
Финансиските средства, неопходни за реализирање 

на активностите на Координативното тело за спроведу-
вање на Законот за доброволно предавање огнено 
оружје, муниција и експлозивни материи и за легализа-
ција на оружјето, ќе ги обезбеди Собранието на Репуб-
лика Македонија. 
Програмата ќе се реализира и со финансиска помош 

од УНДП согласно со делот од Договорот склучен меѓу 
Владата на Република Македонија и УНДП. 

 
5.5. Завршни одредби 
Во соработка со УНДП ќе се организира донаторска 

конференција за зголемување на финансиските средства, 
кои ќе им бидат доделени на единиците на локалната са-
моуправа во зависност од успехот на акцијата, односно 
количината на доброволно предаденото оружје. 
Акцијата за спроведување на доброволно предавање 

на огнено оружје, муниција и експлозивни материи сог-
ласно со закон ќе биде прва и последна од ваков тип. По 
истекот на рокот предвиден за доброволно предавање на 
оружјето ќе се постапува во согласност со закон. 
Оваа програма се објавува во �Службен весник на 

Република Македонија� и во дневните весници. 
 
 Бр. 07-3020/7     Претседател 

30 јули 2003 година       на Координативното тело,  
      Скопје              Г�зим Острени, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 239/03 од 30.04.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-40863-0-0-0, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапување 
на ЈЗО Завод за здравствена заштита Тетово, ул. �29-ти 
Ноември� бр. 73, Тетово. 

Се брише досегашниот застапник д-р Ратка Ветеро-
ска в.д. директор, а се запишува новиот в.д. директор 
д-р Азизе Велиу. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Срег. бр.     

239/2002.                                                                  (20892)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2035/03 од 30.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048189?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето-престанок на Авто сер-
вис СЕТНЕ-Ф ТП Фадил Бајрам Крујези Скопје, ул. 
�Места� бр. 56. 
Се запишува бришење на Авто сервис СЕТНЕ-Ф 

ТП Фадил Бајрам Крујези Скопје, ул. �Места� бр. 56. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2035/2003.                                                                (19349)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2407/03 од 07.07.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034255?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител и конверзи-
ја на Друштвото за  изведување градежни работи, трго-
вија и услуги КИМПЕКС-МОНТ ДОО увоз-извоз 
Скопје ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Баница� бр. 23. 
Се брише досегашниот управител Поповски Тихо-

мир, а се запишува новиот управител Сашко Велкоски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2407/2003.                                                                (19350)   
_______________________________________________ 
 

С Т ЕЧ А Ј НИ   ПОСТАПКИ   
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 388/03 од 30.06.2003 година, е отворен 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, трговија и услуги ГРАДИНА ИМПЕКС Мујо ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во с. Љубин, Сарај и 
жиро сметка бр. 300000001070140 при Комерцијална бан-
ка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02008463?-8-01-
000 и истата не се спроведува, и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (20487) 

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 63/2002 од 08.07.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство и трговија �А+Б Пласт Василиос и др.� ДОО 
од Гевгелија, со жиро сметка бр. 200000028498010 која 
се води кај Стопанска банка АД Скопје. 
За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник Драги Димовски-дипломиран економист 
од Струмица, ул. �Младинска� бр. 1-2. 
За стечаен судија се именува Ванчо Мендизов, су-

дија на Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот во рок од 15 дена да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. До-
верителот кој без оправдани причини ќе пропушти да 
поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на 
пријавата одговара за штетните последици кои поради 
тоа можеле да настанат. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат директно кај стечајниот 
управник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања на собир на доверители на  
16.09.2003 година во 8,30 часот во сала бр. 9 во Основ-
ниот суд во Гевгелија. 
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Се закажува извештајно рочиште на собрание на 

доверители на 7.10.2003 година со почеток во 8,30 ча-
сот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла на судот. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (20533) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 71/03 
од 11.07.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговец поединец за завршни занаетчиски 
работи во градежништвото Стојаноски Радивој Аце 
�НЕВЛАЦ� Т.П. Кичево и истата не се спроведува по-
ради немање на средства за стечајна маса, и се заклучу-
ва стечајната постапка над наведениот должник соглас-
но член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (20535) 

__________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 2/03 од 26.05.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот ТП �Билјана� Цвеќарни-
ца Тодоровска Борис Сузана - Неготино, со седиште на 
ул. �Партизанска� бб, локал 5, со жиро сметка бр. 270-
0000006142-85 при Извозна и кредитна банка АД 
Скопје, Филијала Неготино, регистрирано со решение 
Трег. бр. 1284/98 од 22.05.1998 година, и истата не се 
спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (20536) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 53/03 од 24.07.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговец-поединец ЧАРЛИ 
Антонио Кирило Ѓорѓиев тп-Кочани, ул. �Димитар 
Влахов� бр. 68, со жиро сметка бр. 210-053388320118 
кај Тутунска банка АД - Скопје  филијала - Кочани. 
Отворената стечајна постапка над должникот Трго-

вец-поединец ЧАРЛИ Антонио Кирило Ѓорѓиев тп-Ко-
чани се заклучува затоа што друштвото не располага со 
имот доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Трго-

вец-поединец ЧАРЛИ Антонио Кирило Ѓорѓиев тп-Ко-
чани да се брише од трговскиот регистар кај Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (20675) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 
бр. 22/02 од 24.07.2003 година е отворена стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги АДИ увоз-извоз ДООЕЛ - Штип, ул. �Ванчо Пр-
ке� бр. 44, Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-11144 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет - Подрачна единица - Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги АДИ увоз-
извоз ДООЕЛ - Штип се заклучува затоа што друштво-
то не располага со имот доволен да ги покрие трошо-
ците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги АДИ увоз-
извоз ДООЕЛ - Штип да се брише од трговскиот реги-
стар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (20676) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 56/03 од 24.07.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги БКБ ДООЕЛ - Штип, ул. �Сутјеска� бр. 

6, Штип, со жиро сметка бр. 300-080000030102 кај Ко-
мерцијална банка АД - Скопје, филијала - Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за производство, трговија и услуги БКБ ДООЕЛ - 
Штип се заклучува затоа што друштвото не располага со 
имот доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги БКБ ДОО-
ЕЛ - Штип да се брише од трговскиот регистар кај Ос-
новниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (20677) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 58/03 од 24.07.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија, превоз и 
услуги  ТИ & ДИ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. �Дуго 
Село� бр. 19, Штип, со жиро сметка бр. 200-00003315-
0324 кај Стопанска банка АД - Скопје, филијала - Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија, превоз и услуги  ТИ & ДИ увоз-
извоз ДООЕЛ Штип се заклучува затоа што друштвото 
не располага со имот доволен да ги покрие трошоците 
по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за трговија, превоз и услуги  ТИ & ДИ увоз-
извоз ДООЕЛ Штип да се брише од трговскиот реги-
стар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (20678) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 59/03 од 25.07.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија и услуги  
увоз-извоз ФОТОМАК ДООЕЛ Штип, ул. �Пиринска� 
бр. 24, Штип, со жиро сметка бр. 200-000021135807 кај 
Стопанска банка АД - Скопје, филијала - Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги  увоз-извоз ФОТОМАК 
ДООЕЛ Штип се заклучува затоа што друштвото не 
располага со имот доволен да ги покрие трошоците по 
постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за трговија и услуги  увоз-извоз ФОТОМАК 
ДООЕЛ Штип да се брише од трговскиот регистар кај 
Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (20679) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 66/03 од 15.07.2003 година, се отвора стечај-
на постапка над должникот Авто такси �ТИКВЕШКИ 
БЕЛ МЕРЦЕДЕС� ТП Стефанов Трајко Лазо од Ваташа, 
ул. �Васил Хаџијорданов� бр. 1, со жиро-сметка бр. 
2000000912017-20, во Стопанска банка АД Скопје - фи-
лијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 
464/98 од 26.02.1998 година на Основниот суд Скопје I- 
Скопје,  и истата не се спроведува се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20680)   

___________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 36/03 од 09.07.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија 
на големо и мало �АГРАР� Габриела ДООЕЛ експорт-
импорт, со седиште на  ул. �Булевар Македонија� бр. 7-
2/3 во Кавадарци, со жиро-сметка бр. 300040000004884 во 
Комерцијална банка АД Скопје - Експозитура Кавадарци, 
регистрирано со решение Трег. бр. 11322/99 од 21.02.2000 
година на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не 
се спроведува се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20681)   

___________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 63/03 од 11.07.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Производно услужно тр-
говско претпријатие �АУРОРА� експорт-импорт ДОО 
Ваташа, со седиште на  ул. �Страшо Пинџур� бр. 249, 
со жиро-сметка бр. 41620-601-34826 во Агенцијата за 
работа со блокирани сметки Подрачна единица Кава-
дарци, регистрирано со решение Срег. бр. 8119/03 од 
18.05.1993 година на Окружен стопански суд Скопје, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20682)   

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 60/03 од 11.07.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Производно услужно 
трговско претпријатие �БИГОР� увоз-извоз Ц.О. Кава-
дарци, со седиште на  ул. �Индустриска� бр. 48,  во Ка-
вадарци, со жиро-сметка бр. 41620-601-23173 во Аген-
цијата за работа со блокирани сметки Подрачна едини-
ца Кавадарци, регистрирано со решение Срег. бр. 
9713/94 од 17.08.1994 година на Окружен суд Скопје, и 
истата не се спроведува се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (20683)   

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 84/03 од 18.07.2003 година, е отво-
рена  стечајна постапка над должникот Електро инста-
латер - Сервис ТП. ИСКРА ТРАДЕ Муршадин Реџеп 
Османи с. Боговиње, со жиро сметка бр. 41500-601-78737 
што се води при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I- 
Скопје, под Трег. 13917/99 од 15.02.2000 и со регистар-
ска влошка бр. 02024978-6-09-000. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се  

брише од трговскиот регистар  што се води при Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (20684) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 74/03 од 04.07.2003 година, е отво-
рена  стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало експорт-импорт �АНА-КО-
МЕРЦ� ДОО Тетово, ул. �Бл. Тоска� бр. 53, со жиро 
сметка бр. 41500-601-20860 што се води при Агенција-
та за работа со блокирани сметки Тетово, запишан при  
Окружен стопански суд Скопје, под Срег. 10929/92 од 
29.09.1992 и со регистарска влошка бр. 1-24280-000. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се  

брише од трговскиот регистар  што се води при Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (20685) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 81/03 од 18.07.2003 година, е отво-
рена  стечајна постапка над должникот Производно тр-

говско услужно претпријатие на големо и мало �ЛИН-
ДИ� увоз-извоз ц.о. с. Г. Речица,  со жиро сметка бр. 
41500-601-54196 што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Тетово, запишан при  Окружен 
стопански суд Скопје, под Срег. 16287/93 од 09.11.1993 
и со регистарска влошка бр. 1-43820-000. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се  

брише од трговскиот регистар  што се води при Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (20687) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 75/03 од 04.07.2003 година, е отво-
рена  стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало експорт-импорт �НЕНО-КО-
МЕРЦ� ДОО Тетово, ул. �Бл.Тоска� бр. 53, со жиро 
сметка бр. 41500-601-20881 што се води при Агенција-
та за работа со блокирани сметки Тетово, запишан при  
Окружен стопански суд Скопје, под Срег. 10928/92 од 
03.10.1992 и со регистарска влошка бр. 1-24561-0-0-0. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се  

брише од трговскиот регистар  што се води при Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (20688) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 56/02 од 08.07.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Претпријатие 
за промет и услуги �ПОЛИН� ДОО од Гевгелија, со 
жиро сметка бр. 41610-601-11833 што се водела кај 
ЗПП Гевгелија, а сега при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки, со седиште на ул. �Слободан Митров 
Данко� бр. 33, Гевгелија. 
За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник, дипломиран економист Никола Варелов 
од Гевгелија, ул. �Браќа Миладинови� бр. 20. 
За стечаен судија се определува Елена Макаровска, 

судија при Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да 

ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен 
управник во рок од 15 дена, сметано од денот на објавува-
њето на огласот за отворање на стечајна постапка во 
�Службен весник на РМ� и огласната табла на судот. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот за отворање на стечајна по-
стапка да ги пријавата своите разлачни права на под-
вижни предмети и права на должникот, како и разлач-
ните права на недвижностите на должникот кај имену-
ваниот стечаен управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите обвр-

ски да не исполнуваат директно на должникот туку на 
именуваниот стечаен управник на стечајниот должник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања на 09.09.2003 година во 
9,30 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште на Собрание на 

доверители на 16.09.2003 година со почеток во 9,30 ча-
сот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (20662) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст. бр. 109/03 од 01.07.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должниот Трговец пое-
динец Ташка Стојан Никовска ТП од Струмица, со жи-
ро сметка бр. 240110000021412 што се води при Бал-
канска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд 
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во Штип под Трег. бр. 64/99 од 01.04.1999 година и со 
регистарска влошка бр. 03003965?-6-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (20667) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст. бр. 108/03 од 01.07.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должниот Трговец пое-
динец Ванчо Методи Донев ТП од Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-59946 што се води при Агенција-
та за работа со блокирани сметки Скопје, запишано 
при Основниот суд во Штип под Срег. бр. 75/96 од 
15.01.1997 година и со регистарска влошка бр. 1-75-0. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (20668) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст. бр. 136/02 од 05.06.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должниот Претприја-
тие за градежништво, трговија, услуги и производство 
�Конкрит� П.О. увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-54292 што се води при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во прометот 
Скопје, запишано при поранешниот Окружен суд во 
Штип под Срег. бр. 2415/95 од 13.11.1995 година и со 
регистарска влошка бр. 1-13465-0. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (20670) 

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решени 
Ст. бр. 19/03 од 08.07.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над стечајниот должник Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги �Мила-ком� увоз-извоз Ц.О. 
Гевгелија и жиро сметка бр. 41610-601-49857 при Агенци-
јата за работа со блокирани сметки Скопје, но истата не се 
спроведува заради немање на имот и се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (20671) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 16/03 од 08.07.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво за 

производство, трговија и услуги �УНИОНПРОМ 1� 
Анка и Ѓорги ДОО од с. Негорци - Гевгелија и жиро 
сметка бр. 200000033087177 при Стопанска банка-Фи-
лијала Гевгелија, но истата не се спроведува заради не-
мање на имот од кој би се намириле трошоците на сте-
чајната постапка, и веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (20672) 

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 10/03 од 08.07.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво �ГА-
ЛЕБ� Дојранско Езеро ДООЕЛ од Нов Дојран, со седи-
ште на ул. �Дојранска� бр. 81/2 и жиро сметка бр. 
41610-601-71479 при ЗПП Гевгелија, сега Агенција за 
работа со блокирани сметки, но истата не се спроведу-
ва заради немање на имот од кој би се намириле тро-
шоците на стечајната постапка, и веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (20673) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
106/2003 од 10.06.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, промет и 
услуги трговија на големо и мало СУПЕРБИЈА ПРО-
МЕТ Андоноски Киро ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со 
седиште на ул. �Бистра Планина� бр. 17, Прилеп, запи-
шан во регистарска влошка бр. 01003653?8-03-000 на 
Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија 
на мало во продавници претежно со храна, пијалоци и 
тутун, со жиро сметка бр. 30002000065607 во Комерци-
јална банка АД Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање  на имот за покривање на трошо-
ците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                       (20674) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 96/03 од 

24.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Печатница �2-ри Август А� П.О. - Штип, со жиро сме-
тка бр. 41400-601-36035 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки-Одделение Штип, но истата поради 
немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води Основниот суд 
во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (20698) 

__________ 
 

Ликвидаторот Виолета Ангелова Геровска од Скоп-
је, ул. �Џумајска� бр. 40, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
Трег. бр. 35/03 од 16.05.2003, објавува дека Претприја-
тието за промет ЈУГОТОН ДОО Скопје, со број на жи-
ро-сметка 300000001058888, отворена при Комерцијал-
на банка АД, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (20623) 

___________ 
 
Ликвидаторот Андријана Богоевска Павлеска од 

Охрид, с. Велгошти, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. 
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бр. 1861/03 од 22.05.2003, објавува дека Друштвото за 
промет на големо и мало АНИВ Благој ДООЕЛ увоз-
извоз, ул. �Антон Попов� бр. 232, со број на жиро сме-
тка 40110-601-180052, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (20571) 

__________ 
 

Во огласот за ликвидација бр.19380, објавен во 
"Службен весник на РМ" бр. 48/2003, на стр. 41, се 
вршат следните исправки: во првиот ред наместо збо-
рот "Јого" треба да стои зборот "Гого", во вториот ред 
по бројот 9/2 треба да стои: "стан 19", а во петтиот ред  
наместо зборовите: "ПОЛЕ-КОМПАНИ" треба да сто-
јат зборовите: "ПОПЕ-КОМПАНИ". 
_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште, заведено на К.П. 

бр. 1631/4, м.в. �Света Петка�, култура нива, класа 5, 
со површина од 1048м2, евидентирано во Поседовен 
лист бр. 967, за КО Морани, и 1/2 идеален дел од земји-
ште на К.П. бр. 1632/3, м.в. �Света Петка�, култура ни-
ва, класа 4, со површина од 128м2, евидентирано во По-
седовен лист бр. 581, за КО Морани, сопственост на 
Борис Гулевски, за вкупна цена од 4.000,00 евра во де-
нарска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Стела Лазаревска, Т. Ц. 13 Ноември, лок. 
21/1, бул. �Јане Сандански�, Скопје.        (20496) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, нива петта класа 
на К.П. бр. 151/1, план 1, скица 6, во КО Матка, на м.в. 
Ограда� со површина од 1140м2, сопственост на Кирило 
Петрушевски, според Поседовен лист бр. 358 за КО Ма-
тка, за вкупна купопродажна цена од 35.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мери Весова, ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-а, 
локал 2, Скопје.           (20508) 

__________ 
 

Муртиќ Елмаз од Градско, ул. �4-ти Јули� бр. 104 го 
продава своето земјоделско земјиште и тоа: катастарска 
култура пасиште, 2-ра бонитетна класа, со површина од 
800м2, на К.П. бр. 870/1, план 009, скица 053, м.в. �Лаки�, 
катастарска култура нива, 3-та бонитетна класа, со повр-
шина од 1541м2, на К.П. бр. 872, план 009, скица 053, во 
м.в. �Лаки�, катастарска култура нива, 2-ра бонитетна 
класа, со површина од 4367м2, на К.П. бр. 879, план 009, 
скица 053, во м.в. �Лаки� и катастарска култура нива, 2-ра 
бонитетна класа, со површина од 10429м2, на К.П. бр. 
882/1, план 009, скица 053, во м.в. �Лаки�, запишани во 
Имотен лист бр. 313 за КО Градско, за купопродажна це-
на од 40,00 денари за 1м2. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-

ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани, да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со 
седиште на ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување.             (20538) 

__________ 
 
Врз  основа на Договор за хипотека, со својство на 

извршна исправа, составен во форма на нотарски акт 
од нотарот Мијалчо Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 
96/03 од 18.07.2003 година, склучен помеѓу �Инвест бан-
ка� АД Скопје, со седиште на ул. �Македонија� бр. 9-11 
во Скопје, како заложен доверител и Друштво  за прера-
ботка, производство, услуги, трговија и увоз-извоз Фру-
ктана ДОО Штип, со седиште во с. Аргулица општина 
Карбинци, како заложен должник, засновано е заложно 
право - регистриран залог од прв ред врз недвижен имот 
на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во решение Р.бр. 380/2003 Ино. бр. 66/2003 на 23.07.2003 
година во Основниот суд во Штип.                           (20655) 

___________ 
 

Врз  основа на Договор за регистриран залог врз 
подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
солемнизиран од нотарот Мијалчо Цоневски од Штип, 
под ОДУ бр. 97/03 од 18.07.2003 година, склучен поме-
ѓу Комерцијална банка АД Скопје, со седиште на кеј. 
�Димитар Влахов� бр. 4 во Скопје, како заложен довери-
тел и Градежно трговско друштво �Бетон-Штип� АД 
Штип, како заложен должник, засновано е заложно право 
- регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на 
заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во 
Централниот регистар на 23.07.2003 година со деловоден 
идентификационен број 10720030000085.               (20656) 

___________ 
 

Над недвижен имот на друштвото за производство 
и трговија �Термопласт� Даниела ДООЕЛ увоз-извоз 
Кочани, кој се наоѓа во Кочани: деловен простор на КП 
бр. 12231, зграда 1 влез 39, сутерен со површина од 56 
м2 заведен во Имотен лист број 13932 КО Кочани, зас-
нован е залог на недвижен имот - хипотека од прв ред 
заведен кај нотарот Менче Златковска под ОДУ бр. 
145/03 од 22.07.2003 година во корист на заложниот 
доверител Комерцијални Инвестициона банка а.д. Ку-
маново, за обезбедување на парично побарување во из-
нос од 1.000.000,00 денари.                                   (20657) 

___________ 
 

Над недвижен имот сопственост на Друштвото за 
вработување на инвалидни лица за производство ЛЕДЕР 
експорт-импорт Кочани, кој се наоѓа во Кочани: деловен 
простор на КП бр. 12231 зграда 1, влез 1, приземје со по-
вршина 55 м2 заведен во Имотен лист 13899 КО Кочани, 
заснован е залог на недвижен имот од прв ред заведен 
кај нотарот Менче Златковска од Кочани под ОДУ бр. 
138/03 од 18.07.2003 година, во корист на заложниот до-
верител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 170.000 ЕУР. 
Над подвижен имот-машини сопственост на Друш-

твото за вработување на инвалидни лица за производс-
тво ЛЕДЕР експорт-импорт Кочани: под А/: повеќеж-
лебна дупчалка со хоризонтални и вертикални бургии, 
двострана дупла автоматска чепарица, линеарна дупла 
копир фреза - по Фактура бр. 019/03 од 20.06.2003 го-
дина и под Б/: автоматска паралица со транспортер 10 
М и мотор од 18,50 КВ, брента со мотор 25 КВ и со 
автоматски вагон лентов верт. пила, ендесалтер мотори 
од по 4 КВ, шлајферица бартел со 3 мотора од по 4КВ, 
дребанг со 2 мотори дипломатик, струг со мотор од 4 
КВ губиш, комбинирана машина со 1 мотор, крупна пила 
1 мотор од 10 КВ, по Фактура бр. 002 од 25.03.2000 годи-
на, заснован е регистриран невладетелски залог на под-
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вижни предмети од прв ред заведен кај нотарот Менче 
Златковска од Кочани, под ОДУ бр. 139/03 од 18.07.2003 
година во корист на заложниот доверител Тутунска банка 
АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во 
износ од 170.000 ЕУР.                                                  (20658) 

___________ 
 
Се продава  земјоделско земјиште: КО Глишиќ, КП 

бр. 767 м2,  дел 4, план 004, скица 004, место викано 
�Градиште� култура - нива, класа 4, со вкупна површина 
од 762 м2,  сосопственост на Петре Неделков од Кава-
дарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1190 издаден 
од Државен завод за геодетски работи Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 20.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (20691) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт, изготвен од нотарот Нове 

Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 290/03 од 16.07.2003 
година, заложниот должник Друштво за инженеринг и ус-
луги во промет �М-6� Светлана и останати ДОО Скопје, 
со седиште на ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 5, МБ 
5212855, има заложено акции опишани во потврдената 
приватна исправа, во полза на заложниот доверител ЛХБ 
Интернационална банка акционерско друштво АГ, од 
Франкфурт на Мајна, СРГ, кој залог е запишан во Цен-
тралниот регистар - заложен регистар на РМ.          (20530) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 283/03 
од 04.07.2003 година, заложниот должник Гостилница 
ТП КАЈ СИМЕ Столевски Симеон од Скопје, со седи-
ште на ул. �Орце Николов� бр. 178-а  во Скопје, МБ 
5224420, има заложено свои подвижни предмети-де-
ловна опрема, опишани во потврдената приватна ис-
права, во полза на заложниот доверител Комерцијална 
банка АД Скопје, кој залог е запишан во Централниот 
регистар - заложен регистар на РМ.                      (20531) 

___________ 
 
Се објавува засновање на залог над подвижни пред-

мети, заведен под единствен деловоден идентификаци-
онен број на документот 10120030000826 при Централ-
ниот - регистар-регистар за залог на подвижни предме-
ти и права, сопственост на заложниот должник Градеж-
но друштво Гранит АД Скопје, со нотарски акт - Дого-
вор за обезбедување на парично побарување со засно-
вање на регистриран залог на подвижни предмети ОДУ 
356/03 од 18.07.2003 година, воспоставен кај нотарот 
Мери Весова  со службено седиште во Скопје, Општи-
на Ѓорче  Петров, во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 13.700.000,00 ЕУР.   (20579) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз под-

вижни предмети, составен од нотарот Зорица Пулејкова, 
Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 340/03 од 14 јули 
2003 година, склучен помеѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. 
Скопје, како заложен доверител и Друштвото за трговија 
на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за цен-
трално греење Скопје СЕВЕР АД Скопје, со седиште на 
ул. �Лазо Трповски� бб во Скопје  и Друштвото за произ-
водство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИ-
ФИКАЦИЈА АД Скопје, со седиште на ул. �Лондонска� 
бб во Скопје, како заложни должници, засновано е залож-

но право-регистриран залог врз подвижни предмети на за-
ложните должници, кое заложно право е регистрирано во 
Централниот регистар на 22.07.2003 година со единстве-
ни деловодни идентификациони броеви 10120030000811 
и 10120030000812.                                                         (20585) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз под-

вижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пулејко-
ва, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 371/03 од 24 јули 
2003 година, склучен помеѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАН-
КА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за 
трговија, транспорт и угостителство ТРЕБОМИР ДОО-
ЕЛ увоз-извоз - Пехчево, со матичен бр. 4274806, со се-
диште на ул. �Киро Медарски� бр. 37 во Пехчево, како 
заложен должник, засновано е заложно право-регистри-
ран залог врз подвижни предмети на заложниот долж-
ник, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на 25.07.2003 година со единствен  деловоден 
идентификационен број 10120030000827.              (20586) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пу-
лејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 365/03 од 
22 јули 2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА 
БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друш-
твото за трговија,  и маркетинг на големо и мало ЕН-
ДОМАК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. �Младинска� бр. 277 Струмица, како заложен до-
лжник, засновано е заложно право-регистриран залог 
врз подвижни предмети на заложниот должник, кое за-
ложно право е регистрирано во Централниот регистар 
на 23.07.2003 година со единствен  деловоден иденти-
фикационен број 10120030000817.                       (20587) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог врз недвижен имот, 

со својство на извршна исправа потврден од нотарот Зо-
рица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ број 
363/03 од 22 јули 2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИ-
ЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и 
Друштвото со ограничена одговорност Раде Кончар сер-
вис и поправки на електрични производи - Скопје, како 
заложен должник, засновано е заложно право-хипотека 
врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: делов-
на зграда на бул. �3-та Македонска бригада�, Скопје, из-
граден на КП 1851, дел 1, зграда 9, влез 1, кат 01, со на-
мена 00550, со површина од 270 м2;     КП 1851, дел 1, 
зграда 9, влез 1, кат 2, со намена 00550, со површина од 
291 м2; КП 1851, дел 1, зграда 9, влез 1, ПР, со намена 
00550, со површина од 579 м2; КП 1851, дел 1, зграда 10, 
влез 1, ПР, со намена 00550, со површина од 1905 м2; КП 
1851, дел 1, зграда 11, влез 1, ПР, со намена 00550, со 
површина од 301 м2 или со вкупна површина од 3346 м2 
и земјиште на истата КП за редовна употреба на обје-
ктот, врз основа на Имотен лист бр. 25802 за КО Кисела 
Вода 2, издаден од Државен завод за геодетски работи - 
Сектор за премер и катастар - Скопје.                     (20588) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог врз недвижен имот, 

со својство на извршна исправа потврден од нотарот 
Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ број 
355/03 од 18 јули 2003 година, склучен меѓу КОМЕР-
ЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен довери-
тел и Друштвото со ограничена одговорност РАДЕ 
КОНЧАР-ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ - Скопје, како за-
ложен должник, засновано е заложно право-хипотека 
врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: рабо-
тилница, која се наоѓа во Скопје, на ул. �3-та Македон-
ска бригада�, на КП 1851 во КО Кисела Вода 2, дел 2, 
зграда 29, влез 1, приземје, со намена 00550, со повр-
шина од 292 м2 и на  КП 1851 во КО Кисела Вода 2, дел 
2, зграда 29, влез 1, приземје, со намена 00509, со повр-
шина од 9 м2, а кој недвижен имот е подробно опишан 
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во членот 3 од договорот кој е предмет на ова потврду-
вање - сопственост на заложниот должник видно од 
Имотен лист број 24200 за КО Кисела Вода 2.    (20589) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ број 368/03 од 23 јули 2003 година, 
склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, 
како заложен доверител и Друштвото за производство, 
трговија и услуги АГРО КОМЕРЦ-АГ Азби ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Антон Попов� 
бр. 1, Скопје, како заложен должник, засновано е за-
ложно право-регистриран залог врз подвижни предме-
ти на заложниот должник, кое заложно право е реги-
стрирано во Централниот регистар на 23.07.2003 година 
со деловоден број 10120030000822.                      (20590) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за хипотека, со својство на из-

вршна исправа, составен во форма на нотарски акт од но-
тарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ 
број 341/03 од 14 јули 2003 година, склучен помеѓу СТО-
ПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, со седиште на ул. �11 
Октомври� бр. 7, Скопје, како заложен доверител и Друш-
твото за производство и дистрибуција на топлинска енер-
гија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, со седиште на ул. 
�Лондонска� бб, Скопје, како заложен должник, заснова-
но е заложно право-хипотека од прв ред врз недвижен 
имот на заложниот должник и тоа: топлана север - прва 
фаза, изградена на КП број 1239/2 во КО Скопје, на ул. 
�Лазо Трповски� бб, Скопје кој се состои од котларница 
837,80 м2; оџак со височина од 45 м; резервоар за вода 32 
м2; резервоар за мазут со мазутара 280,70 м2; две трафо-
станици 24 м2; базен за неутрализација 16 м2 и резервоар 
за нафта 18 м2, со право на користење на земјиштето на 
КП број 12391/2 во КО Скопје со вкупна површина од 
6875 м2, магистрални и секундарни водови со вкупна дол-
жина од 5.481,90 метри, сопственост (односно со право на 
користење на земјиштето) на заложниот должник Друш-
твото за производство и дистрибуција на топлинска енер-
гија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, видно од Одобре-
ние за градење број 07 Уп. 1-100/8 од 27.12,1999 година, 
решение за давање на употреба број 07-8184/4 од 
17.01.2001 година и Одобрение за градба број 34-08-
1284/1 од 13.07.1998 година.                                        (20591) 

___________ 
 
Врз основа на анекс кон Договор за регистриран залог 

врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица Пу-
лејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 361/03 од 22 
јули 2003 година, склучен меѓу СТОПАНСКА БАНКА 
А.Д. Скопје, со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 7, Скоп-
је, како заложен доверител и Друштвото за производство, 
трговија и услуги УНИ ИМПЕКС Вера и други ДОО из-
воз-увоз Скопје, со седиште на бул. �АСНОМ� бр. 36/2/5 
во Скопје,  како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од прв ред врз подвижни пред-
мети на заложниот должник, кое заложно право е реги-
стрирано во Централниот регистар на 22.07.2003 година 
со деловоден број 10120030000809.                           (20592) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 764056/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Рамадан Ѓуреци, с. Рашче, Скопје.         (20615) 
Пасош бр. 598658/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Петковиќ Мирослав, ул. "Г. Димитров" бр. 64/2-11, 
Скопје.                                                      (20616) 
Пасош бр. 709928/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Николовска  Соња, ул. "М. Х. Јасмин" бр. 40/38, 
Скопје.                                                      (20617) 

Пасош бр.250838 издаден од СВР-Тетово на име 
Изаири  Атије, с. Боговиње, Тетово.       (20618) 
Пасош бр.210346 издаден од СВР-Скопје на име 
Хазбије Касапи, ул. "Георги Попхристов" бр.6/5-7, 
Скопје.                                                                   (20620) 
Пасош бр.1257535 издаден од СВР-Скопје на име 
Љирим Касапи, ул. "Георги Попхристов" бр. 6/5-7, 
Скопје.                                                                   (20621) 
Пасош бр.1204302/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Решад Изберовиќ, с. Батинци, Скопје.          (20622) 
Пасош бр.1712983 издаден од СВР-Куманово на име 
Стојковиќ Гордица, ул. "Никола Тесла" бр.175, 
Куманово.                                                     (20624) 
Пасош бр.1712965 издаден од СВР-Куманово на име 
Стојковиќ Круне, ул. "Никола Тесла" бр.175, 
Куманово.                                                     (20625) 
Пасош бр.1088009/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Сејди Имери, с. Арачиново, Скопје.       (20627) 
Пасош бр.1678693 издаден од СВР-Скопје на име  
Шемседин Шакири, бул. "Македонско косовска 
бригада" бр.10/3а, Скопје.                        (20628) 
Пасош бр. 478598/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Трајковска Гордана, ул. "69" бр. 8, Скопје.          (20629) 
Пасош бр. 1516768/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Манчевски Деан, ул. "Шекспирова" бр. 7/2-12, Скопје.
                                                                    (20643) 
Пасош бр. 978396/97 издаден од СВР-Куманово на 
име Далип Наим, ул. "Др. М. Стојановиќ" бр. 37, 
Куманово.                                                     (20659) 
Пасош бр. 476541/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Пухариќ Марина, ул. "В. Влаховиќ" бр. 25/2-а, Скопје.  

                                                                   (20686)  
Пасош бр. 668073/95 на име Новески Дарко, ул. "П. 
Попоски" бр. 5/2/12, Гостивар.                    (20607) 
Пасош бр. 1607358/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Гушковски Благоја, ул. "И. Н. Аљабакот" бр. 12-б, 
Скопје.                                                         (20690) 
Пасош бр. 910513/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Спасовски Стојадин, ул. "Н. Тримпаре" бр. 4, Скопје. 
                                                                    (20692) 
Пасош бр. 3989460/94 на име Туши Бардиљ, ул. 

"Црни Дрим" бр. 11, Струга.                                  (20708) 
Пасош бр. 1566046 на име Коцаре Александар, ул. "Б. 
Миладинови" бр. 11, Охрид.                      (20710) 
Пасош бр. 1297310/99 на име Каба Крешник, Струга.  

                                                                   (20713) 
Пасош бр. 0235986 на име Илбер Даци, ул. "Урфи 
Аголи" бр. 11, Дебар.                                              (20714) 
Пасош бр. 0441313 на име Фатрије Даци, ул. "Урфи 
Аголи" бр. 11, Дебар.                             (20715) 
Пасош бр. 1420516/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Момировска Елена, бул. "АСНОМ" бр. 68/1-11, Скопје.  

                                                             (20716) 
Пасош бр. 1344896/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Сељами Реџепи, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 32, 
Куманово.                                                                (20717) 
Пасош бр. 1814342 издаден од СВР-Куманово на име 
Саити Мухамед, с. Опае, Куманово.                     (20718) 
Пасош бр. 1385336/00 издаден од СВР-Виница на име 
Атанасов Ванчо, ул. "Браќа Миладинови" бр. 20, 
Виница.                  (20721) 
Пасош бр. 1383948/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Ајвази Рамадан, с. Пирок, Тетово.               (20737) 
Пасош бр. 1462632 издаден од СВР-Тетово на име 
Емини Сабит, Озармиште, Тетово.                   (20752) 
Пасош бр. 1661194/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Лизабет Верхаеген, ул. "398" бр. 51, Скопје.       (20758) 
Пасош бр. 1549614/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Шабан Агрон, ул. "7-ми Јули" бр. 59, Скопје.     (20783) 
Пасош бр. 1442528/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Јанковска Маја, ул. "В.С. Бато" бр. 5/1-15, Скопје. 

                                                                    (20797) 
Пасош бр. 598284/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Раде Кнежевиќ, ул. "Скоевска"бр. 1/1-1-а, Скопје.  

                                                                   (20801) 
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Пасош бр. 611711 на име Врачариќ Љубица, с. Долно 
Лакочереј, Охрид.                         (20803) 
Пасош бр. 1722945/02 на име Бајрами Фаредин, с. 
Форино, Гостивар.                                     (20804) 
Пасош бр. 1484388/00 на име Адеми Гзим, с. Форино, 
Гостивар.                                       (20805) 
Пасош бр. 1279222/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ненад Бороевиќ, ул. "Драгиша Мишовиќ" бр. 4/34, 
Скопје.                                                      (20806) 
Пасош бр. 1678934/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Хусамедин  Шахин, ул. "Л. Трповски" бр. 1/6-1, 
Скопје.                                                                    (20810) 
Пасош бр. 1525278 на име Дестанова Улмеан, ул. 

"Косовска" бр. 204, Штип.                        (20824) 
Пасош бр. 1525252 на име Дестанов Ќемал, ул. 

"Косовска" бр. 204, Штип.                         (20825) 
Пасош бр. 138716 на име Мимоза Костовска, Ресен.

                                                                    (20831) 
Пасош бр. 1297183 на име Дани Неки, Струга. 
                                                                    (20832) 
Пасош бр. 661804 на име Дабески Кочо, ул. " М. 
Јовески" бр. 9, Кичево.                                     (20833) 
Пасош бр. 1660413 на име Амзаи Аријета, Струга. 
                                                                    (20834) 
Пасош бр.Д.2922 издаден од МНР-Скопје на име 
Сабриу Шукри, с.Пирок, Тетово.                      (20837) 
Пасош бр. 1095951 на име Тања Петковска, ул. 

"Железничка станица" бр. 4/77-б, Куманово.      (20838) 
Пасош бр. 1655608 на име Зорка Дончева, с. Ново 
Коњарево бр. 211, Струмица.                      (20839) 
Пасош бр. 1423811 на име Маневски Перо, ул. "Ѓуро 
Ѓаковиќ" бр. 7, Струмица.                            (20840) 
Пасош бр. 1284315/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Махир Османи, с. Гургурница, Тетово.                (20844) 
Пасош бр. 1711489/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Андреевска Ирина, ул. "Партизански одреди" бр. 121/7, 
Скопје.                                          (20856) 
Пасош бр. 197299/94 издаден од СВР-Гостивар на 
име Стеван Шароски, ул. "С. Филиповиќ" бр. 2/3-6, 
Гостивар.                                                     (20878) 
Пасош бр. 1169823/98 на име Кица Венула, с. 
Велешта, Струга. 
Пасош бр. 1277490 на име Трајчев Бобан, ул. �Миро 
Барага� бр. 7, Пробиштип. 
Чекови од тековна сметка бр. 13383285 со бр. 5892-

803 и бр. 5892804 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ивановиќ Зорица, Скопје. 20702 
Чекови од тековна сметка бр. 13703-16 од бр. 255007 
до бр. 255016 издадени од Македонска  банка АД 
Скопје на име Кристина Блажева, Скопје.           (20711) 
Чекови од тековна сметка бр.10771-55 од бр. 1486149 
до бр.  1486157 издаден од Македонска банка АД 
Скопје на име Спасовски Раде, Скопје.                (20811) 
Работна книшка на име Ивановски Марјанчо, Скопје.

                                                                   (20595) 
Работна книшка на име Гочевска Ленче, с. Моштица, 
Делчево.                                                    (20597) 
Работна книшка на име Милошевски Предраг, 
Гостивар.                                                    (20599) 
Работна книшка на име Илиевски Филип, ул. 

"Илинденска" бр. 4-5, Тетово.                      (20602) 
Работна книшка на име Трпковски Горан, Скопје. 
                                                                   (20619) 
Работна книшка на име Јанев Ѕвонко, Скопје. (20660) 
Работна книшка на име Јанев Сашко, Скопје.  (20661) 
Работна книшка на име Миланова Костадинка, 
Скопје.                                                                    (20663) 
Работна книшка на име Јанева Гордана, Скопје. (20664) 
Работна книшка на име Јанева Сузана, Скопје.    (20665) 
Работна книшка на име Поповиќ Драган, Скопје.(20666) 
Работна книшка на име Стоилов Орце, с. Градовци, 
Кочани.                                                   (20696) 
Работна книшка на име Иван Младеновски, ул. "К. Ј. 
Питу" бр. 3, Куманово.                              (20697) 

Работна книшка на име Митев Благој, ул. "Пиринска" 
бр. 2, Св. Николе.                              (20698) 
Работна книшка на име Георги Кочков, Скопје.  (20738) 
Работна книшка на име Фроса Кочкова, Скопје.  (20739) 
Работна книшка на име Сања Фрковиќ, Скопје.   (20759) 
Работна книшка на име Чукалевска Катерина, ул. "Д. 
Лахчански" бр. 57/9, Битола.                      (20814) 
Работна книшка на име Скајоски Бранко, Кичево.   

                                                                  (20815) 
Работна книшка на име Фејсал Ајредини, с. Градец, 
Гостивар.                                       (20816) 
Работна книшка на име Цветанова Ленче, с. Извор, 
Велес.                                                        (20817) 
Работна книшка на име Хасановиќ Бедро, с. Лажани, 
Прилеп.                                         (20818) 
Работна книшка на име Адем Рустеми, с. Г. Речица, 
Тетово.                                                     (20820) 
Работна книшка на име Михајловски Гоце, Скопје. (20829) 
Работна книшка на име Идриз Мамути, Скопје.  (20835) 
Воена книшка на име Јашаров Омер, ул. "Средорек" 
бр. 49, Куманово.                                          (20701) 
Свидетелство на име Жежовски Методија, с. Разлов-
ци, Делчево.                                                    (20598) 
Свидетелство на име Јашароска Лирије, Крушево.(20600) 
Свидетелство на име Наумовска Милјана, Ресен.(20601) 
Свидетелство од 4 одделение на име Виолетка 
Донева, Радовиш.                                                    (20699) 
Свидетелства на име Мајлинда Азири, Куманово. 
                                                                              (20700) 
Свидетелство од 8 одделение на име Миланова 
Елена, Св. Николе.                                     (20822) 
Индекс на име Станоески Даниел, ул."Егејска" бр. 41, 
Прилеп.                                                        (20706) 
Диплома на име Фаик Шаќири, с. Сараќино, Тетово.  

                                                                 (20704) 
Диплома на име Арсовска Васка, ул. "Штипска" бр. 

133, Тетово.                                                     (20821) 
Чековна картичка бр. 55806 издадена од Комерцијал-
на банка-Филијала Охрид на име Науме Јованоски, Ох-
рид.                                       (20693) 
Чековна картичка издадена од Комерцијална банка-
Филијала Охрид на име Зимбова Марија, Охрид.   (20694) 
Чековна картичка издадена од Комерцијална банка-
Филијала Охрид на име Боро Ѓорѓиевски, Охрид.  (20695) 
Чековна картичка бр. 1048621 издадена од Комерци-
јална банка-Филијала Охрид на име Латковски 
Радомир, Охрид.                                       (20813) 
Здравствена легитимација на име Борче Јованоски, 
Охрид.                                                     (20596) 
Здравствена легитимација на име Лозаноски Славе, 
Охрид.                                                         (20703) 
Здравствена легитимација на име Рамаданоски Џеват, 
Охрид.                                                     (20812) 
Здравствена легитимација на име Јосифоски 
Стојанчо, Охрид.                                      (20819) 
Здравствена легитимација на име Николовска 
Слоботка, Велес.                                       (20836) 
Штедна книшка бр. 5010100/33249 издадена од 
Експорт Импорт банка АД Скопје на име Камбер 
Синани, с. Никуштак, Куманово.           (20809) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Дуцески Љупче, Гостивар.         (20608) 
Даночна картичка бр. 4030992189933 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ДПТУ Омега 
Комерц, Скопје.                                      (20747) 
Даночна картичка бр. 4033991219359 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име "Флис  Ана"  
ДООЕЛ, Скопје.                                       (20798) 
Даночна картичка бр. 4030998356815 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име ТДПТУ 
"Киндер", Скопје.                                     (20802) 
Даночна картичка бр. 4030993189708 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име"Универзал-
Балкан Јован и др." ДОО, Скопје.         (20807) 



Стр. 56 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2003 
 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име Чукниев Максим, Велес.       (20827) 
Даночна картичка бр. 4030991139290 издадена од 
Управа за јавби приходи-Скопје на име "Тека инвест", 
Скопје.                                                      (20847) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И  

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за внатрешни работи, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН  

ПОВИК БР. 25/2003 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Чевли плитки со потенок ѓон 9.000 пара, согласно 

Уредбата за униформа и делови на униформата на при-
падниците на полицијата (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 

ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да се достави 
банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во 
висина на бараниот износ. 

4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која по-

нудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јав-
ни набавки (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:    

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет     40 бода, 
- цена     30 бода, 
- рок на испорака    15 бода, 
- начин на плаќање    15 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 18.08.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 
Заедно со понудата понудувачот да достави и еден 

пар чевли, и притоа истиот да биде видливо обележан. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 3112-141.  
МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________  
 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за внатрешни работи, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН  

ПОВИК БР. 38/2003 
(ТРЕТ ПАТ) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Чевли високи специјални - 1.800 пара. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно иска-

жан данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата), со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 

ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да се достави 
банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во 
висина на бараниот износ. 

4
 

. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која по-

нудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јав-
ни набавки (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:    

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 
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IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- квалитет     45 бода, 
- цена     35 бода, 
- рок на испорака    10 бода, 
- начин на плаќање    10 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 18.08.2003 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 
Со понудата задолжително е достави еден пар чевли. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 3112-141.  
МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за внатрешни работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 52/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Дводелен комплет за заштита од дожд Горатекс за 

припадниците на Полицијата - 1.000 парчиња, согласно 
Уредбата за униформа и делови на униформата за при-
падниците на полицијата (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 

ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да се достави 
банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во 
висина на бараниот износ. 

4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која по-
нудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јав-
ни набавки (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:    

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет     40 бода, 
- цена     40 бода, 
- рок на испорака    10 бода, 
- начин на плаќање    10 бода. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 19.08.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 
Заедно со понудата понудувачот да достави и мо-

стра. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 3112-141.  
МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПРОЕКТ ЗА ТРАНСПОРТЕН СЕКТОР 
 

ПОКАНА ЗА ПОНУДИ 
"НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ И ЕЛЕКТРО  

МОТОРНИ ВОЗОВИ " 
       

 Заем Бр: 4439 МК 
 ПЗП Бр  РС 2003/1 

   

1. Оваа покана за понуди следи после генералната об-
јава за набавки по овој проект објавена во Development 
Business  бр. 534 од 16 мај 2000 година. 

2. Република Македонија прими заем од Меѓуна-
родната банка за реконструкција и развој наменет за 
Проектот за транспортниот сектор, и се согласи дел од 
тој заем да биде наменет за плаќања по договорот за 
"Набавка на резервни делови за одржување на дизел 
моторни возови и електро моторни возови". 

3. Јавното претпријатие Македонски железници ги 
поканува сите подобни понудувачи (од подобни земји 
како што е дефинирано во Водичот: Набавки преку 
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ИБРД заеми и ИДА кредити, јануари 1995, ревидирани 
јануари 1996, септември 1997 и јануари 1999 година  да 
поднесат запечатени понуди за "Набавка на резервни де-
лови за одржување на дизел моторни возови и електро 
моторни возови". 
Предмет на набавка е следен: 
Дел 1: Набавка на резервни делови за дизел мотор-

ни возови. 
Дел 2: Набавка на резервни делови за електромо-

торни возови. 
Рокот на испорака е максимум 16 недели. 
4. Понудениот процес треба да биде спроведен во сог-

ласност со меѓународните понудбени процедури специ-
фицирани во Водичот на Светска банка: Набавки преку 
ИБРД заеми и ИДА кредити, и се отворени за сите пону-
дувачи од подобните земји дефинирани во Водичот. 

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да 
добијат дополнителни информации од Јавното прет-
пријатие Македонски железници и да ги погледаат по-
нудените документи на адресата наведена подолу од 
08:00 до 14:00 часот: ЈП Македонски железници; г-н. 
Влатко Тоновски; ул. �III Македонска бригада�  бб, 
П.фах: 543; 1000 Скопје; Република Македонија. Тел: 
++ 389 2 3162 048; Мобил:++ 389 70 70 344714; Факс: 
++ 389 3174 501. Работно време 08:00 до 15:00. Е-mall: 
_vleca_tp@mz.com.mk. 

6. Комплетен примерок од понудената документаци-
ја на aнглиски може да се набави од заинтересираните 
понудувачи по писмена пријава на горенаведената адре-
са по уплата на неповратни трошоци од 5500,00 денари 
(МКД) или УС$ 100. Начинот на плаќање ќе биде преку 
директен депозит на жиро сметка: 200000002567097 да-
ночен број. 4030995107709 депонент на  Стопанска бан-
ка А.Д. Скопје (за ЈП Македонски железници-Скопје) за 
плаќање во денари и на  Stopanska banka A.D. Skopje 
Swift address stob mk 2X, smetka: 25730-149, во корист на 
Македонски железници за плаќања во УС$. Документи-
те ќе се испраќаат по пошта (авионска или сувоземна) 
или можат да се подигнат од претставници на понудува-
чите на долната адреса после поднесување на писмена 
евиденција за  уплата на неповратните трошоци.  
Понудите треба да се поднесат до ЈП Македонски 

железници на горната адреса во или пред 11:30 часот 
локално време на 4 септември 2003 година. 
Сите понуди треба да бидат придружени со банкар-

ска гаранција од:  
- За понуди од Дел 1: минимум 40.000,00 Евра или 

еквивалентна сума од конвертибилна валута.  
- За понуди од Дел 2: минимум 30.000,00 Евра или 

еквивалентна сума од конвертибилна валута.  
Задоцнетите понуди ќе бидат вратени. 
Понудите ќе се отвораат во присуство на претстав-

ници на понудувачите, кои ќе изберат да присуствуваат, 
на адреса и во време специфицирано подолу: ЈП Маке-
донски железници; г-н. Влатко Тоновски; ул. �III Маке-
донска бригада�  бб, П.фах: 543; 1000 Скопје; Републи-
ка Македонија. Тел: ++ 389 2 3162 048 Факс: ++ 389 
3174 501. Е-mall: _vleca_tp@mz.com.mk. 
Време и датум на отворање: 12:00 часот локално 

време на 4 септември 2003 година. 
 

PE MACEDONIAN RAILWAYS 
REPUBLIC OF MACEDONIA 

Transport Sector Project 
 

INVITATION FOR BIDS 
�Procurement of Spare Parts for Maintenance of Diesel 

Motor Units and Electro Motor Units� 
       

  Loan No.: 4439 MK 
  IFB No DMU/EMU  2003/1 

 
1. This invitation for bids follows the general procure-

ment notice for this project that appeared in Development 
Business, issue no. 534 published on May 16. 2000. 

2. The Republic of Macedonia has received a loan from 
the  International Bank for Reconstruction and Development  
toward the cost of Transport Sector Project, and it intends to 
apply part of the proceeds of this  loan  to payments under 
the contract for  the Procurement of  Spare Parts for Mainte-
nance of Diesel Motor Units and Electro Motor Units 

3. The Public Enterprise "Macedonian Railways"-
Skopje now invites sealed bids from eligible Bidders (all 
contractors from eligible countries as defined under the 
Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Cre-
dits, January 1995, Revised January 1996 and September 
1997 and January 1nury 1999, hereinafter referred to as the 
IBRD Guidelines for Procurement) for Procurement of  
Spare Parts for Maintenance of Diesel Motor Units and Elec-
tro Motor Units 

4. The scope of procurement shall be as a follow: 
- LOT 1: Procurement of Spare parts for Diesel Motor 

Units 
- LOT 2: Procurement of Spare Parts for Electro Motor 

Units 
The delivery period is max. 16 weeks. 
5. Bidding will be conducted through the international 

competitive bidding procedures specified in the World 
Bank�s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and 
IDA Credits, and is open to all bidders from eligible source 
countries as defined in the Guidelines.   

6. Interested eligible bidders may obtain further infor-
mation from the Public Enterprise "Macedonian Rail-
ways"-Skopje and inspect the bidding documents at the ad-
dress given below from 0800 to 1400 hours.  

PE MACEDONIAN RAILWAYS; Attn: Mr. Vlatko 
Tonovski; III Makedonska Brigada  bb; P.O. Box: 543; 
1000 Skopje; Republic of Macedonia. Tel: ++ 389 2 3162 
048 Mobil: ++ 389 70 344 714 Fax: ++389 2 3228 009. E-
mail: vleca_tp@mz.com.mk. Office hour 08:00 � 15:00. 

7. A complete set of bidding documents in English lan-
guage may be purchased by interested bidders on the sub-
mission of a written application to the address, stated below, 
and upon payment of a nonrefundable fee of 5.500,00 de-
nars (MKD) or in US$ 100. The method of payment will 
be direct deposit to account No: 200000002567097 tax no. 
4030995107709 deponent of STOPANSKA BANKA AD 
SKOPJE (for PE "Macedonian Railways -Skopje) for pay-
ments in denars and to STOPANSKA BANKA AD SKOP-
JE SWIFT ADDRESS STOB MK 2X, account No: 25730-
149, in favor of Macedonian Railways - Skopje, Republic 
of Macedonia for payments in US$. The documents will be 
sent by airmail and surface mail, or may be issue of Bid-
ders' representatives at the address below after submission 
a written evidence for payment of a nonrefundable fee. 

8. Bids must be delivered to PE �Macedonian Rail-
ways-Skopje to address stated above, at or before 11:30 ho-
ur local time on September 4, 2003 

All bids must be accompanied by a bid security of: 
- For Bid of LOT 1:  minimum EURO 40.000,00 (forty 

thousand EURO) or an equivalent amount in a freely con-
vertible currency.  

- For Bid of LOT 2:  minimum EURO 30.000,00 (thirty 
thousand EURO) or an equivalent amount in a freely con-
vertible currency. 

Late bids will be rejected.    
Bids will be opened in the presence of the bidders� repre-

sentatives who choose to attend at the address and local time 
specified bellow: PE MACEDONIAN RAILWAYS; III 
Makedonska Brigada  bb; P.O. Box: 543; 1000 Skopje; Re-
public of Macedonia. Tel: ++ 389 2 3162 048 Fax:  ++389 
2 3228 009. E mail: vleca_tp@mz.com.mk. Time and Date 
of Bids opening: 12:00 h local time on September 4, 2003. 
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АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ОПШТИНИТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАTA СРЕДИ-

НА - МЕАП 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ПРОШИРУВАЊЕ НА КА-
НАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО КУМАНОВО, ШТИП  

И ВЕЛЕС ВО МАКЕДОНИЈА 
ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР 

 
Оваа покана за тендер ги следи генералните прави-

ла за набавка за овој проект, кои се објавени на Веб 
страната на ЕБРД  во делот "Можности за Набавки", на 
17 март 2003. 
Министерството за транспорт и врски за и во име 

на ЈП "Водовод" Куманово и ЈП "Исар" Штип и ЈКП 
"Дервен" Велес понатаму именувани како "Набавува-
чи", ќе употребат дел од средствата од заемот од 
Европската банка за обнова и развој (Банката) за по-
кривање на трошоците за рехабилитација и проширува-
ње на канализациона мрежа во Велес, додека за Кума-
ново и Штип се добиени како грант од Владата на Ре-
публика Македонија за рехабилитација и проширување 
на канализациона мрежа. 
Набавувач: Министерство за транспорт и врски ги 

поканува заинтересираните добавувачи  да достават за-
печатени понуди за договорите кои се финансирани од 
дел на средства од заемот  за следниве работи:  
Набавувачите ЈП "Водовод" Куманово и ЈП "Исар" 

Штип ги поканува заинтересираните добавувачи да доста-
ват запечатени понуди за следниве работи кои се добиени 
како грант од Владата на Република Македонија:  
Лот 1: Куманово: 
Изградба на канализација, должина 12.9 км со дија-

метар од 200-1000 мм, вклучувајќи шахти и соодветни 
работи на патот.  
Лот 2: Штип: 
Изградба на канализација, должина 5.1 км со дија-

метар од 200-700 мм, вклучувајќи шахти, една пумпна 
станица и соодветни работи на патот.   
Набавувачот ЈКП "Дервен" Велес ги поканува заинте-

ресираните Добавувачи  да достават запечатени понуди за 
следниве работи кои се добиени како дел од заемот:  
Лот 3: Велес: 
Изградба на канализација, должина 2700 м со дија-

метар од 200-800 мм, вклучувајќи шахти, прелевања на 
атмосферска вода и соодветни работи на патот.  
Времето проценето за изградба е 82 недели. 
Понудувачите се поканети да учествуваат за еден 

или повеќе лотови. Секој Лот мора да биде проценет 
посебно. Понудите за повеќе од еден лот можат да по-
нудат попуст и таквиот попуст ќе биде разгледуван при 
споредба на понудите. Со секој работодавец ќе се на-
прави посебен договор. 
Се очекува да договорените лотови бидат истовре-

мено имплементирани. Предуслов е стандардизацијата 
на набавените материјали.  
Доставувањето на понуди за договорите кои се фи-

нансирани со средства од заемот од Банката и од гран-
тот на Владата е отворено за претпријатија од било ко-
ја држава. Средствата од заемот на Банката и од гран-
тот на Владата нема да бидат искористени со цел да се 
исплатат лица или ентитети или за увоз на добра, до-
колку исплаќањето или увозот е забрането со одлука на 
Безбедносниот Совет на Обединетите Нации, земен од 
глава VII од Повелбата на Обединетите Нации. 
Потребно е понудувачите да се реномирани и ис-

кусни локални и/или странски добавувачи и треба да 
имаат релевантно искуство во проектирањето, изведу-
вањето и комплетирањето на рехабилитација и проши-
рување на канализациони мрежи.  
Со цел да се квалифукуваат кандидатите мора да му 

покажат на набавувачот дека ги задоволува барањата во 
поглед на искуство, финансиска позиција и доказ за суд-
ски спорови, како што е прикажано подолу: 

1. Општо искуство. Кандидатот ќе ги исполнува 
следниве минимални критериуми: 

a) Просечен годишен промет како главен изведувач 
(одредено како фактурирање за работи во тек и комп-
летирани) во текот на изминатите пет години на екви-
валент на еврото за Лот 1 - 3,500,000.00; за Лот 2- 
1.800,000.00; за Лот 3 - 500,000.00;  и 
б) Успешно искуство како главен изведувач во из-

ведувањето на најмалку три проекти од карактер и 
комплексност споредливи со предложениот договор во 
текот на изминатите пет години. 

2. Финансиска позиција. Кандидатот ќе прикаже де-
ка има пристап до, или на располагање тековни средс-
тва, непопречени реални средства, кредитни линии, и 
други финансиски средства, доволни да го подмири па-
ричниот тек за изградба за договорот за период од 
шест месеци, проценет како не помалку од Евро екви-
валент за Лот 1- 700,000.00; за Лот 2 - 380,000.00; за 
Лот 3 - 110,000.00 , земајќи ги во обзир обврските на 
кандидатот за други договори. 
Прегледаните годишни финансиски сметки, вклу-

чувајќи биланси на состојба и сметка за добивки и за-
губи изминатите пет години ќе бидат доставени и ќе 
мораат да ја прикажат јачината на финансиската пози-
ција на кандидатот, покажувајќи долгорочна профита-
билност. Каде што ќе биде потребно, набавувачот ќе 
бара информации од банкарите на кандидатите.  

3. Доказ за судски спорови. Кандидатот ќе обезбеди 
прецизни информации за секоја тековна или стара судска 
парница или арбитража, која произлегува од договори, 
кои тој ги завршил или се под негова изведба во измина-
тите пет години. Постојаната историја на кандидатот или 
некој партнер во заеднички потфат дека бил прогласен за 
виновен може да резултира во неуспех на кандидатурата. 

4. Заедничките потфати мора да ги задоволат след-
ниве барања за квалификација: 

- Водечкиот партнер треба да исполни не помалку 
од 25 проценти од сите квалификувачки критериуми за 
општо искуство и финансиска позиција кои се  одреде-
ни  погоре.  

- Другите партнери треба да исполнат не помалку 
од 25 проценти од сите квалификувачки критериуми за 
општо искуство и финансиска позиција, кои се одреде-
ни погоре.  

- Заедничкиот потфат мора колективно да ги задо-
воли критериумите за финансиска позиција, кои се на-
ведени погоре, за чија цел релевантните цифри за секој 
од партнерите ќе се додадат за да се постигне вкупниот 
капацитет на заедничкиот потфат. Секој поединечен 
член треба да ги задоволи барањата за прегледаниот 
биланс на состојба и судска парница.  
Тендерската документација може да се подигне или 

да се побара да биде доставена во Македонија од кан-
целаријата на Консултантот за МЕАП како претстав-
ник на набавувачот, и да се поднесе во пишана форма и 
по неповратна уплата во износ од 120.00 евра или про-
тивизнос во друга конвертибилна валута. Доколку се 
побара, тендерската документација може да биде ис-
пратена преку пошта или пак по курир надвор од Ре-
публика Македонија по извршената неповратна уплата 
во износ од 180,00 евра.  
Уплатата може да биде извршена во готово во спо-

менатата канцеларија или пак да се уплати преку банка 
на долунаведената сметка. Доколку се побара докумен-
тацијата да биде испратена по брза пошта, таа ќе биде 
веднаш испорачана, но нема да се прифати одговор-
ност доколку истата задоцни или пак се изгуби. 
Сите понуди треба да бидат придружени со тендер-

ска гаранција од 78,000.00 евра за Лот 1: Куманово, 
тендерска гаранција од 26,000.00 евра  за Лот 2: Штип,  
тендерска гаранција од 24,000.00 евра за Лот 3; Велес 
или противвредност во друга конвертибилна валута. 
Понудите треба да бидат доставени до канцеларии-

те на адресата на Министерството за транспорт и врски 
на 3 октомври 2003 година во или пред 12:00 локално 
време, кога ќе бидат разгледувани во присуство на по-
нудувачите, односно преставниците кои се избрани да 
присуствуваат. 
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Министерство за транспорт и врски: Министерство 

за транспорт и врски, Плоштад "Црвена Скопска Оп-
штина" бр.4, 1000 Скопје, Република Македонија. Тел. 
(+389) (2) 3 145-425; 3 145-499. Факс. (+389) (2) 3 118-
144. Е-mail: popovski@mtc.gov.mk. 
Списокот на потенцијалните добавувачи, кои ја по-

дигнале тендерската документација е достапен за увид во 
канцеларијата на консултантот на долунаведената адреса. 
Потенцијалните добавувачи можат да добијат до-

полнителни информации, да ја разгледаат тендерската 
документација и истата може да ја подигнат на следна-
ва адреса: 
Договор: Рехабилитација и проширување на канализа-

циона мрежа во Куманово, Штип и Велес во Македонија. 
Консултантот за имплементација дејствува како 

претставник на налогодавачот. 
ПРОВА Инженеринг ГмбХ МЕАП, ул. �Девол� бр. 44а, 

1000 Скопје, Македонија. Тел: (+389) 2 3091-773-776. Факс: 
(+389) 2 3091-777. E-mail: meaphq@meap-project.net. 
Цел на уплата: Купување тендерска документација 

за Договор 2.01. Назив на примачот: Комерцијална 
банка А.Д. Скопје, ж-сметка: 300000000000133. 
Број на сметка: Девизно плаќање 70801522-17315. 
Денарско плаќање 8081 522-8355. 

MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION 
PROGRAMME - MEAP  

SEWER NETWORK  
 

REHABILITATION/EXTENSION IN KUMANOVO, 
STIP AND VELES IN MACEDONIA INVITATION 

FOR TENDERS 
 
This Invitation for Tenders follows the General Procu-

rement Notice for this project, which was published on the 
EBRD�s Web site in the Procurement Opportunities section 
on March 17, 2003. 

 
The Ministry of Transport and Communications 

for and on behalf of JP �Vodovod� Kumanovo and JP 
�Isar� Stip and JKP �Derven� Veles 

 
Hereinafter referred to as �The Employers�, intend 

using part of the proceeds of a loan from the European 
Bank for Reconstruction and Development (the Bank) to-
wards the cost of the Sewer Network Rehabilitation/Exten-
sion in Veles and proceeds of a grant from the Government 
of Macedonia for the Sewer Network Rehabilitation/Exten-
sion in Kumanovo and Stip.  

The Employer The Ministry of Transport and Commu-
nications now invites sealed tenders from contractors for 
the following works to be funded from proceeds of a grant 
from the Government of Macedonia:  

Lot 1: Kumanovo: 
Construction of 12.9 km of sewers with a diameter of 200 

� 1000 mm, including manholes and related road works. 
Lot 2: Stip: 
Constructions of 5.1 km of sewers with a diameter of 

200 � 700 mm, including manholes, one pump station and 
related road works. 

The Employer JKP �Derven� Veles now invites sealed 
tenders from contractors for the following works to be fun-
ded from part of the proceeds of the loan:  

Lot 3: Veles: 
Construction of 2700 m of sewers with a diameter of 

200 � 800 mm, including manholes, storm water overflows 
and related road works. 

The estimated construction duration is 82 weeks.  
Tenders are invited for one or more lots. Each lot must 

be priced separately. Tenders for more than one lot may of-
fer discounts and such discounts will be considered in the 
comparison of tenders.  A separate contract shall be made 
with each Employer. 

The Contract lots are expected to be implemented con-
currently. Standardization of supplied materials is a prere-
quisite. 

Tendering for contracts to be financed with the proceeds 
of a loan from the Bank and the Government�s grant is open 
to firms from any country. The proceeds of the Bank�s loan 
and the Government�s grant will not be used for the purpose 
of any payment to persons or entities, or for any import of 
goods, if such payment or import is prohibited by a decision 
of the United Nations Security Council taken under Chapter 
VII of the Charter of the United Nations. 

The Tenderers shall be reputable and experienced local 
and/or foreign contractors and shall have relevant experien-
ce in the design, execution and completion of the rehabili-
tation and extension of the sewer networks. 

To be qualified an applicant must demonstrate to the 
Employer that it substantially satisfies the requirements re-
garding experience, financial position and litigation hi-
story, specified below: 

1. General Experience. The applicant shall meet the 
following minimum criteria: 

(a) Average annual turnover as prime contractor (defined 
as billing for works in progress and completed) over the last 
five years of euro equivalent for Lot 1 � 3,500,000.00; for 
Lot 2 � 1,800,000.00; for Lot 3 � 500,000.00; and  

(b) Successful experience as prime contractor in the exe-
cution of at least three projects of a nature and complexity 
comparable to the proposed contract within the last five years. 

2. Financial Position. The applicant shall demonstrate 
that it has access to, or has available, liquid assets, unen-
cumbered real assets, lines of credit, and other financial 
means sufficient to meet the construction cash flow for the 
contract for a period of six months, estimated as not less 
than euro equivalent for Lot 1 � 700,000.00; for Lot 2 � 
380,000.00 and for Lot 3 � 110,000, taking into account 
the applicant�s commitments for other contracts. 

The audited annual financial accounts, including balan-
ce sheet and profit and loss account for the last five years 
shall be submitted and must demonstrate the soundness of 
the applicant�s financial position, showing long-term profi-
tability. Where necessary, the Employer will make inquiri-
es with the applicant�s bankers. 

3. Litigation History. The applicant shall provide accu-
rate information on any current or past litigation or arbitra-
tion resulting from contracts completed or under execution 
by him over the last five years. A consistent history of 
awards against the applicant or any partner of a joint ventu-
re may result in failure of the application. 

4. Joint ventures must satisfy the following minimum 
qualification requirements: 

(a) The lead partner shall meet not less than 50 percent 
of all the qualifying criteria for general experience and fi-
nancial position specified above. 

(b) The other partners shall meet not less than 25 per-
cent of all the qualifying criteria for general experience and 
financial position specified above. 

(c) The joint venture must satisfy collectively the crite-
ria for financial position stated above, for which purpose 
the relevant figures for each of the partners shall be added 
to arrive at the joint venture�s total capacity. Individual 
members must each satisfy the requirements for audited 
balance sheets and litigation. 

Tender Documents may be obtained or requested to be 
dispatched by mail or courier within Macedonia from the 
office at the address of the Implementation Consultant for 
MEAP, acting as "The Employers Representative" upon 
payment of a non-refundable fee of EUR 120 or equivalent 
in a convertible currency. If requested, the documents may 
be dispatched by mail or courier outside of Macedonia 
upon payment of a non-refundable fee of EUR 180 will 
apply. Payment may be either in cash to the office below, 
or bank transfer as indicated below. Documents will only 
be dispatched after receipt of the bank transfer. If requested 
to send documents by mail or courier, the documents will 
be promptly dispatched, but no liability can be accepted for 
loss or late delivery. 
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All tenders must be accompanied by a Tender Security 
of 78,000 Euro (seventy-eight thousand Euro) for Lot 1: 
Kumanovo, a Tender Security of 26,000 Euro (twenty-six 
thousand Euro) for Lot 2: Stip and a Tender Security of 
24,000 Euro (twenty-four thousand Euro) for Lot 3: Veles 
or equivalent in international convertible currency. 

Tenders must be delivered to the office at the address 
of The Ministry of Transport and Communications on or 
no later than 3 October 2003 at 12:00 p.m. (local time), at 
which time they will be opened in the presence of those 
tenderers' representatives who choose to attend. 

The Ministry of Transport and Communications: 
Address: Ministry of Transport and Communications 

Plostad �Crvena Skopsko Opstina� No. 4 1000 Skopje Re-
public of Macedonia. Tel: (+389) (2) 3 145 425; 3 145-499; 
Fax: (+389) (2) 3 118 144. E-mail: popovski@mtc.gov.mk 

A register of potential tenderers who have purchased 
the Tender Documents may be inspected at the address of 
the Implementation Consultant for MEAP.  

Prospective tenderers may obtain further information 
from, inspect and acquire the Tender Documents at the fol-
lowing office: 

Contract: "MEAP, Sewer Network Rehabilitation/Ex-
tension in Kumanovo, Stip and Veles in Macedonia". 

The Implementation Consultant acts as the Employers´ 
Representative: PROWA Engineering GmbH MEAP � He-
adquarters, ul. Devol 44 a, 1000 Skopje, Macedonia. Tel.: 
(+389) 2 3091-773/-776 Fax: (+389) 2 3091-777 E-mail: 
meaphq@meap-project.net   

Purpose: Procurement of Tender Documents Contract 
II.01. Accepter: Komercijalna Banka AD Skopje, Bank Ac-
count 300000000000133. Account Numbers: Foreign Cur-
rency 70801522-17315, Local Currency 8081522-8355. 

____________ 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-143/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-143/2003 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште на 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на моторни масла за потребите на РЕК Би-
тола и РЕК Осломеј, според следната спецификација: 

 
 Моторни масла Вкупно 

кгр. 
1.  SEA 15W-40, API CG4, CH4 20200 
2.  SEA 15W-40, API CF-4/SG, CAT 

DEO, CCMC D4/D5 25000 
 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да 
ја подели на повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на маслата. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени 

по килограм (во буре) без ДДВ, и вкупните вредности 
за секоја позиција (со сите давачки согласно член 57 
став 3 од Законот за јавни набавки, ако набавката е од 

странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена 
во ЕУР, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност 
на понудата. При одлучувањето, договарањето и реали-
зацијата на набавката ќе се применува продажен курс 
на девизна берза. 

2.4. Понудувачот мора да даде понуда за целокуп-
ниот обем на набавката. 

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик.  

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните 3 години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот: 

- список на главни испораки на маслата (дадени во 
спецификацијата) во последните три години; 

- сертификат-технички карактеристики на маслата, 
со кој се потврдува сообразноста со дадените стандар-
ди на набавката. 

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.6. Сите документи треба да бидат оригинали или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци (освен ревизорскиот извештај). 
Понудувачите треба да достават и по една фотоко-

пија на документите како би можеле оригиналните од-
носно заверените документи да ги повлечат по затвора-
њето на тендерот и да ги искористат за учество во дру-
гите повици за масла и масти. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки): 

- цена на чинење   40 поени, 
- квалитет    30 поени, 
- начин на плаќање   20 поени, 
- рок на испорака   10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
19.08.2003 година, во 11:00 часот, во просториите на 
АД �Електростопанство на Македонија�, стара зграда, 
сала за состаноци (подрум), на ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

mailto:meaphq@meap-project.net
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5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та во отворениот повик, како и оние кои ја немаат це-
локупната документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 45 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки 
на РЗЗСК-Скопје, објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 1/2003  
1. Набавувач 
Републички завод за заштита на спомениците на 

културата - Скопје, со седиште на ул. �Евлија Челеби-
ја� б. - Скопје. б 

2. Предмет на набавка 
- Градежна скела    - 500 м2 
Карактеристики: 
- метална скела. 
- Патничко возило �Лада Нива� ........................1 
Карактеристики: 
-  основен модел. 
3. Понудата треба да содржи: 
- Назив на понудувачот, 
- Име на производителот, земјата на производство-

то и атест (сертификат) за понудената опрема, 
- Рок на фабричка гаранција, 
- Вкупна цена, искажана во денари со пресметан 

ДДВ, царина и други јавни давачки, 
- Начин и услови на плаќање, 
- Начин на сервисирање и време на вонгарантно 

одржување, 
- Изјава на понудувачот дека гарантира дека во се-

кое време на повик на набавувачот располага со ре-
зервни делови.  

4. Придружна документација која понудувачот, за-
должително треба да ја приложи 

- Извод од регистрација на дејност, 
- Документ за бонитет од Централниот регистар, 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки, 
- Доказ од судската евиденција дека не е отворена 

стечајна постапка или ликвидација, 
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-

на мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност. 
Документите од точка 4 не смеат да бидат постари 

од шест месеци и треба да се достават во оригинален 
примерок или копија заверена од нотар.  

5. Посебни услови 
Р
 
еферентна листа. 

6. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- Цена     40 бода, 
- Квалитет     30 бода, 
- Начин и рок на плаќање   20 бода, 
-  Гаранција     10 бода. 
7. Рок и начин на доставување на понудите 
Рокот за доставување на понудите е 10 (десет) дена 

сметано од денот на објавувањето на барањето за при-
бирање на понудите. 
Понудувачите, понудите треба да ги достават во 

еден оригинален печатен примерок (тендерска доку-
ментација од нарачателот), кој треба да биде заверен и 
потпишан од одговорното лице на понудувачот. 
Понудите што не ќе ги содржат бараните податоци, 

односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
разгледуваат. 

Понудите и другата документација се доставуваат 
согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на ро-

кот ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се из-
готвени според ова барање нема да се разгледуваат. 
Понудите можат да се достават преку пошта на 

адреса ул. �Евлија Челебија� бб.-Скопје, или да се пре-
дадат во архивата на РЗЗСК - Скопје. 
Отворањето на понудите ќе се изврши без присус-

тво на понудувачите. 
За сите потребни информации обратете се на теле-

фон 3227-240. 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
   
Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комиси-
јата за јавни набавки на Град Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18-16/03  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач: Град Скопје, Градски комитет за урбани-

зам, комунално - станбени работи, сообраќај и заштита на 
човековата околина, ул. �Илинденска� бб, Скопје. 
Предмет на повикот е набавка, сечење, транспорт и 

вградување на плочи/коцки од природен камен за поп-
лочување на Плоштад �Македонија� во град Скопје. 
К
 
оличина и карактеристики на набавката: 

Тип на 
елемент 

Димензии 
(цм) Боја Количина 

(м2) 
плочи 40/40/10 сива, темносива 

до црна 
11.500 

 40/80/10   
 50/50/10   
 50/100/10   
коцки 10/10/10 сива, сивозелена 

до темносива 
2.000 

 
Понудувачите може да дадат свои понуди за наба-

вка на еден или двата типа на елементи од предметот 
на набавката, со или без вградување, како и понуда са-
мо за вградување на камените елементи. 
Отворањето на понудите ќе се изврши јавно, во 

присуство на овластените претставници на понудува-
чите, на 11.08.2003 година (понеделник), во 10 часот, 
во просториите на Градскиот комитет. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- назив и седиште на понудувачот, 
- наведување за кој дел од предметот на набавката 

се дава понуда,  
- вкупна цена со пресметан ДДВ, 
- рок на испорака/вградување, 
-
 
 начин и услови на плаќање. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно 
член 24, 25 и 26 од законот за јавни набавки) 
Со понудата, заради утврдување на економско-фи-

нансиската и техничката способност, понудувачите 
треба да достават: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитетот од Централниот регистар, 

странските правни и физички лица кои учествуваат на 
повикот доставуваат ревизорски извештај со податоци 
за вкупното економско работење на понудувачот во 
последните три години; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- доказ од надлежен суд дека понудувачот не е во 
стечај или во процес на ликвидација; 

- доказ од надлежен суд дека не му е изречена мер-
ка на безбедност-забрана за вршење на дејност; 

- доказ за технолошкиот бонитет на понудувачот: 
референтна листа, расположиви ресурси на понудува-
чот - број и структура на вработени и механизација 
што ќе се ангажира во реализација на набавката; 
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- понудувачите кои даваат понуда во делот на набавка, 
сечење и транспорт на камените елементи, задолжително 
доставуваат и податоци за наоѓалиштето на каменот, по-
датоци - резултати од извршени минеролошко-петрограф-
ски и физичко-механички испитувања на понудениот вид 
на камен согласно важечките стандарди во Република Ма-
кедонија и примерок во погодни димензии. 
Изводот од регистрација, документот за бонитет и 

другите барани потврди треба да бидат доставени во ори-
гинален примерок или копија заверена кај нотар и, освен 
изводот од регистрација, не постари од шест месеци. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАЈПОДО-

БЕН ПОНУДУВАЧ 
- цена, 
- квалитет, 
- рок на испорака/вградување, 
- начин и услови на плаќање. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок за доставување на понудите е десет (10) дена од 

денот на последното објавување во јавно гласило, или 
до терминот на јавното отворање. 
Доставувањето на понудите, согласно членовите 55, 

56 и 57 од Законот за јавни набавки, се врши преку по-
шта на адреса: Град Скопје, ул. �Илинденска� бб - Скоп-
је, или со предавање во архивата на Град Скопје, однос-
но на Комисијата за јавни набавки на самото јавно отво-
рање на понудите, во затворен плик кој во горниот лев 
агол треба да носи ознака �не отворај�, бројот на јавниот 
повик и истиот не треба да содржи никаква ознака со ко-
ја б  можел да се идентификува понудувачот. и

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени согласно барање-
то за прибирање понуди и ја немаат севкупната доку-
ментација која со овој повик се бара, нема да се разгле-
дуваат. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда.  
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Минис-
терството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

Просечната месечна нето плата по работник за ме-
сец јули 2003 година неможе да изнесува помалку од 
утв дената на ниво на оддел и тоа:  р

 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услуж-

ни активности 
6308 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 

6238 

05 Улов на риба, дејност на мрестилиш-
тата и рибарските фарми, услужни ак-
тивности во рибарството 

4750 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ва-
дење на тресет 

6898 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8333 
15 Производство на прехранбени произ-

води и пијалаци 
9248 

16 Производство на тутунски производи 8080 
17 Производство на текстилни ткаенини 4354 

18 Производство на предмети за облека: 
доработка и боење на крзно 

3367 

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, сед-
ла, сарачки производи и обувки 

1619 

20 Преработка на дрво, производи од др-
во и плута, освен мебел, производ-
ство на предмети од слама и плетар-
ски материјал 

4208 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7365 

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

8594 

23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 

12152 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

12220 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

4157 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

9561 

27 Производство на основни метали 8932 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 

6332 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

6450 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

7696 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 

8362 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

4896 

33 Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 

12157 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

6102 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7604 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

4661 

37 Рециклажа 4428 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10891 

41 Собирање, пречистување и дистрибу-
ција на вода 

7925 

45 Градежништво 5917 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

8981 

51 Трговија на големо и посредничка тр-
говија, освен трговија со моторни во-
зила и мотоцикли 

9618 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поправ-
ка на предмети за лична употреба и за 
домаќинствата 

5790 

55 Хотели и ресторани 6260 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6473 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 0 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патнички-
те агенции 

10625 

64 Поштенски активности и телекомуни-
кации 

12703 

65 Финансиско посредување, освен оси-
гурување и пензиски фондови 

15150 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 

16357 

67 Помошни активности во финансиско-
то посредување 

20621 
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70 Активности во врска со недвижен 
имот 

10858 

71 Изнајмување на машини и опрема без 
ракувач и изнајмување на предмети 
за лична употреба и за домаќинствата 

6577 

72 Компјутерски и сродни активности 8953 
73 Истражување и развој 9180 
74 Други деловни активности 8716 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
8449 

80 Образование 7500 
85 Здравство и социјална работа 7798 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 
7514 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

10685 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

7374 

93 Други услужни дејности 8743 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 
 

     Министер, 
     Јован Манасијевски, с.р.     
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