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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3319. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ ДАТА РЕСУРСИ ДОО  УВОЗ - ИЗВОЗ СТРУ-
МИЦА  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЗАПОЧ“, ОПШТИНА  

НОВО СЕЛО 
 
1. На Друштвото за производство, градежништво, 

трговија и услуги ДАТА РЕСУРСИ ДОО  увоз - извоз 
Струмица се доделува концесија за експлоатација на 
минерална суровина – песок и чакал на локалитетот 
„Започ“, општина Ново Село, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелата и тоа: 

 

Точка Координата 
Y 

Координата 
 X 

Т-1 7662050 4584970 

Т-2 7662105 4585025 

Т-3 7662120    4584800 

Т-4 7662060  4584800 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.011700 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

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

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

 
Бр. 42-5289/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3320. 
Врз основа на член 43, став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК 
И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО 
ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС  НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ „ТРИТЕ ДОЛА“, ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 
1. На Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕ-

ЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес  се доделува концесија за ек-
сплоатација на минерална суровина – песок и чакал на 
локалитетот „Трите Дола“, Општина Велес, со површи-
на на простор на концесија за експлоатација дефиниран 
со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата и 
тоа: 

 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7567408 4621623 

Т-2 7567409 4621604 

Т-3 7567421 4621577 

Т-4 7567441 4621577 

T-5 7567460 4621531 

T-6 7567410 4621513 

T-7 7567352 4621493 

T-8 7567348 4621536 
Т-9 7567358 4621541 

Т-10 7567376 4621566 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 
0.006806 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

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

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

 
Бр. 42-5625/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 7-а, став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014) и член 35, став 1 од Законот за концесии и јавно 

приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012, 144/2014 и 33/2015), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ПРОСПЕКЦИС-

КИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА  И УСЛУГИ РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

НА ПРОСТОР 1 ИСТОК КОЈ ГИ ОПФАЌА ОПШТИНИТЕ ДЕЛЧЕВО, ПЕХЧЕВО, БЕРОВО, РАДОВИШ, 

ШТИП, КАРБИНЦИ, ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО, ЗРНОВЦИ, ВИНИЦА И МАКЕДОНСКА 

КАМЕНИЦА 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични 

минерални суровини на простор 1 Исток кој ги опфаќа општините Делчево, Пехчево, Берово, Радовиш, Штип, 

Карбинци, Чешиново-Облешево, Зрновци, Виница и Македонска Каменица на Друштвото за производство, тр-

говија  и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување 

на постапка за доделување на концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични ми-

нерални суровини бр. 42-7573/1 од 30.9.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/14). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скоп-

је достави понуда со број 00000110 на 18.5.2015 година. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скоп-

је ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија  и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје се доделува концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални су-

ровини на простор 1 Исток кој ги опфаќа општините Делчево, Пехчево, Берово, Радовиш, Штип, Карбинци, 

Чешиново-Облешево, Зрновци, Виница и Македонска Каменица, со површина на простор на концесија за 

вршење на проспекциски геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 

точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа: 

3321. 
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5. Површината на просторот на концесијата за 

вршење на проспекциски геолошки истражувања од 

точка 1 на оваа одлука изнесува P=2125.408151 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години, без можност 

за продолжување. 

7. Целта на вршењето на проспекциските геолошки 

истражувања е откривање на нови потенцијални прос-

тори за вршење на детални геолошки истражувања на 

минерални суровини согласно начинот утврден со про-

ектот за вршење на проспекциски геолошки истражу-

вања. 

8. Најповолниот понудувач е должен со истекот на 

последниот ден од концесијата за проспекциски гео-

лошки истражувања да поднесе Елаборат за извршени-

те проспекциски геолошки истражувања на металични 

минерални суровини.  

9. Надоместокот за доделената концесија за вршење 

на проспекциски геолошки истражувања во износ од 

330.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука 

е должен да го плати во рок од седум дена пред денот 

на склучувањето на Договорот за концесија. 

10. Најповолниот понудувач е должен да го потпи-

ше Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена 

од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

11. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

12. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

13. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 

Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 

од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-

нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-5679/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

3322. 

Врз основа на член 7-а, став (3) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 

160/2014) и член 35, став 1 од Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.6/2012, 144/2014 и 33/2015) 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 23.6.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ПРОСПЕК-

ЦИСКИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МЕ-

ТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШ-

ТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА  И УСЛУ-

ГИ РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДОО-

ЕЛ СКОПЈЕ НА ПРОСТОР 2 ЈУГОИСТОК КОЈ ГИ 

ОПФАЌА ОПШТИНИТЕ РАДОВИШ, ВАСИЛЕВО, 

СТРУМИЦА, ДОЈРАН, ВАЛАНДОВО, БОГДАНЦИ, 

ГЕВГЕЛИЈА, КАВАДАРЦИ, НЕГОТИНО, ГРАДСКО,  

ДЕМИР КАПИЈА И КОНЧЕ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за вршење 

на проспекциски геолошки истражувања на металични 

минерални суровини на простор 2 Југоисток кој ги оп-

фаќа општините Радовиш, Василево, Струмица, Дој-

ран, Валандово, Богданци, Гевгелија, Кавадарци, Него-

тино, Градско, Демир Капија и Конче на Друштвото за 

производство, трговија  и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕ-

РАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, согласно Одлу-

ката за започнување на постапка за доделување на 

концесија за вршење на проспекциски геолошки истра-

жувања на металични минерални суровини бр. 42-

7573/1 од 30.9.2014 година (“Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 146/14). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 

РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје достави понуда со број 00000110 на 18.05.2015 

година. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 

РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот по-

вик и Тендерската документација и достави најповолна 

понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија  и услу-

ги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје се доделува концесија за вршење на проспек-

циски геолошки истражувања на металични минерални 

суровини на простор 2 Југоисток кој ги опфаќа општи-

ните Радовиш, Василево, Струмица, Дојран, Валан-

дово, Богданци, Гевгелија, Кавадарци, Неготино, Град-

ско, Демир Капија и Конче, со површина на простор на 

концесија за вршење на проспекциски геолошки истра-

жувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 

прави линии, а точките дефинирани со координати ка-

ко е дадено во табелите, и тоа: 
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5. Површината на просторот на концесијата за врше-
ње на проспекциски геолошки истражувања од точка 1 
на оваа одлука изнесува P=2612.278936 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години, без можност 
за продолжување. 

7. Целта на вршењето на проспекциските геолошки 
истражувања е откривање на нови потенцијални просто-
ри за вршење на детални геолошки истражувања на ми-
нерални суровини согласно начинот утврден со проек-
тот за вршење на проспекциски геолошки истражувања. 

8. Најповолниот понудувач е должен со истекот на 
последниот ден од концесијата за проспекциски гео-
лошки истражувања да поднесе Елаборат за извршени-
те проспекциски геолошки истражувања на металични 
минерални суровини.  

9. Надоместокот за доделената концесија за вршење 
на проспекциски геолошки истражувања во износ од 
330.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука 
е должен да го плати во рок од седум дена пред денот 
на склучувањето на Договорот за концесија. 

10. Најповолниот понудувач е должен да го потпи-
ше Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

11. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

12. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

13. Жалба против оваа одлука може да се изјави 
до Државната комисија за жалби по јавни набавки  
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука во однос на утврдувањето на способноста на 
пријавите за учество или евалуацијата на понудите и 
одлуката.  

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

                                        
Бр. 42-5679/2 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

3323. 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.6.2015 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖ-

НИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА 

НАЦИОНАЛНА  ГАЛЕРИЈА  НА МАКЕДОНИЈА – 

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Националната установа Нацио-

нална галерија на Македонија - Скопје се даваат на 

трајно користење без надомест недвижни ствари во 

зграда бр.1, на ул. „Лазар Личеноски“ бр. 25, лоци-

рани на КП бр. 9549, КО Центар 1, запишани во 

Имотен лист бр.2498, сопственост на Република Ма-

кедонија, и тоа: 

- стан во семејна зграда, влез 1, кат 01, со површина 

од 135 м2,  

- помошни простории, влез 1, кат ПО, со површина 

од 90 м2,  

- стан во семејна зграда, влез 1, кат ПР, со површи-

на од 128 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5687/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3325. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 37 став 1 од Законот за девизно 

работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 

135/11 и 188/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПОСЕБНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со оваа одлука се воведуваат заштитни мерки заради спречување позначително нарушување во 

билансот на плаќања и нарушување на стабилноста на финансискиот систем на Република Македо-

нија.  

 

II. ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

 

2. На резидентите од Република Македонија им се забранува одлив на капитал кон следниве нерези-

денти: 

- правни лица со седиште во Република Грција и нивните филијали и подружници во Република Гр-

ција или во странство; 

- физички лица со постојано место на живеење во Република Грција; 

- физички и правни лица коишто остваруваат контрола во лицата од алинејата 1 од оваа точка; 

- физички лица коишто се членови на органите на управување или надзор на лицата од алинејата 1 од 

оваа точка.  

Забраната за одлив на капитал од ставот 1 од оваа точка се однесува на: 

1) трансфер на капитал врз основа на следниве капитални трансакции склучени по влегувањето 

во сила на оваа одлука: вложување заради основање или стекнување сопственост во правно лице, 

вложување заради зголемување на учеството во капиталот на правно лице, вложување во хартии од 

вредност, вложување во документи за удел во инвестициски фондови, вложување во инвестициско 

злато, кредитно осигурување, финансиски кредити, долгорочни заеми, емства и гаранции освен га-

ранциите кои се непосредно поврзани со прометот на стоки и услуги при што еден од учесниците во 

прометот е резидент; 

2) предвремена отплата на постојните финансиски кредити одобрени од лицата од ставот 1 од оваа 

точка; 

3) плаќање аванс на дивиденда на лицата од ставот 1 од оваа точка. 

Под контрола во смисла на ставот 1 алинеја 3 од оваа точка се подразбира поседување мнозински влог во 

правните лица од ставот 1 алинеја 1 од оваа точка. 

Под долгорочни заеми во смисла на ставот 2 потточка 1) од оваа точка, се подразбираат: 

- долгорочните заеми со период на достасување од пет и повеќе години, кога се работи за заем од инвести-

торот и кој е наменет за трговско друштво во негова целосна сопственост, и  

- долгорочните заеми со период на достасување од пет и повеќе години, кога се работи за заем наменет за 

воспоставување трајна економска поврзаност и ако е даден меѓу економски поврзани субјекти. 
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3. На резидентите од Република Македонија им се забранува вложување во хартии од вредност издадени од 

централната банка и централната влада на Република Грција и локалната и регионалната власт во Република 

Грција.  

4. Овластената банка е должна да ја сведе на нула и да не ја зголемува состојбата на своите сметки во банки 

со седиште во Република Грција и нивните филијали и подружници во Република Грција или во странство.  

Под сметки од ставот 1 од оваа точка се подразбираат побарувањата врз основа на кредити и депозити, без 

оглед на договорената рочност, со исклучок на ограничените депозити и средствата на тековни сметки кај тие 

банки заради вршење трансакции коишто не се забранети со оваа одлука. 

5. Овластената банка не смее да врши плаќања коишто се во спротивност со точките 2 и 3 од оваа одлука.  

6. Овластената банка е должна до Народната банка на Република Македонија да доставува извештај за сите 

извршени одливи кон лицата од точката 2 став 1 од оваа одлука (образец 1), коишто надминуваат 10.000 евра 

во денарска противвредност. 

Образецот 1 е составен дел на оваа одлука. 

Овластената банка е должна да го доставува извештајот од ставот 1 од оваа точка на дневна основа, најдоц-

на до 12:00 часот во наредниот ден по денот за кој се однесува извештајот.  

Народната банка на Република Македонија може да побара овластената банка да достави документација за 

извршените одливи наведени во извештајот од ставот 1 од оваа точка. 

 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

7. Оваа одлука ќе се применува до донесување одлука за престанување на нејзината примена, но не подолго 

од шест месеци од денот на нејзиното влегување во сила. 

8. Заштитните мерки од точката 2 став 2 од оваа одлука не се однесуваат на одливите поврзани со трансак-

циите настанати пред влегувањето во сила на оваа одлука, доколку одливите се извршуваат согласно со догово-

рените рокови (доколку не се извршуваат предвреме). 

По исклучок од ставот 1 од оваа точка, одливите врз основа на субординираните инструменти издадени од 

страна на банка во Република Македонија, се вршат согласно со прописите. 

9. Овластената банка е должна да се усогласи со одредбите од точката 4 од оваа одлука во рок од два 

дена од нејзиното влегување во сила и за тоа  веднаш да ја извести Народната банка на Република Македо-

нија. 

10. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

   О. бр. 02-15/VI-1/2015 Вицегувернер и претседавач 

   4 јуни 2015 година на Советот на Народната банка 

           Скопје на Република Македонија, 

 д-р Фадил Бајрами, с.р. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.              Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400.   
 телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 Цената на овој број е 90  денари.    
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