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691. 
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 ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА  

ПОСТАПКА  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за кривичната постапка, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 19 јуни 2002 година.  
     Бр. 07-2517/1                  Претседател 
19 јуни 2002 година                на Република Македонија, 

      Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ  

ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА  
Член 1 

Во Законот за кривичната постапка (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 15/97), членот 6 се 
менува и гласи: 

�(1) Во кривичната постапка службен јазик е маке-
донскиот јазик и неговото кирилско писмо. 

(2) Во кривичната постапка друг службен јазик што 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото 
писмо, се користи во согласност со овој закон.� 

 
Член 2 

Членот 7 се менува и гласи: 
�(1) Обвинетиот, оштетениот, приватниот тужител, 

сведоците и другите лица кои учествуваат во постапка-
та, а кои зборуваат службен јазик различен од македон-
скиот, имаат право при изведувањето на предистраж-
ните, истражните и другите судски дејствија и на глав-
ниот претрес, како и во постапката по жалба да го 
употребуваат својот јазик и писмо. Судот ќе обезбеди 
усно преведување на тоа што лицето, односно другите 
го изнесуваат, како и на исправите и другиот пишан 
доказен материјал. Судот ќе обезбеди пишан материјал 
кој е од значење за постапката или е важно за одбрана-
та на обвинетиот писмено да се преведе. 

(2) Другите странки, сведоци и учесници во постап-
ката пред судот имаат право на бесплатна помош на 
преведувач, ако не го разбираат или зборуваат јазикот 
на кој се води постапката. 

(3) За правото на преведувач, лицето ќе се поучи. 
Во записникот ќе се забележи дека е дадена поука и из-
јавата на лицето. 

(
 
4) Преведувањето го врши судски преведувач.� 

Член 3 
Членот 8 се менува и гласи: 
�(1) Тужбите, жалбите и другите поднесоци се упа-

туваат до судот на јазикот на кој се води постапката. 
(2) Граѓаните кои зборуваат службен јазик различен 

од македонскиот јазик, можат поднесоците да ги упату-

ваат на својот јазик и писмо, ваквите поднесоци судот 
ги преведува и ги доставува до другите странки во пос-
тапката. 

(3) Другите лица кои не го зборуваат или разбираат 
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, можат 
поднесоците до судот да ги упатат на својот јазик и 
писмо. Во тие случаи судот постапува како во ставот 2 
на овој член. 

(4) На обвинетиот што не го разбира јазикот на кој 
се води постапката му се доставува превод од обвине-
нието на јазик на којшто се служел во постапката. 

(5) Странски државјанин, лишен од слобода или 
притворен може поднесокот да го упати на својот ја-
зик, а во други случаи - под услови на реципроцитет.� 

 
Член 4 

Членот 9 се менува и гласи: 
�(1) Поканите, одлуките и другите писмена судот, 

ги упатува на јазикот на кој се води постапката. 
(2) На граѓаните кои зборуваат службен јазик раз-

личен од македонскиот јазик, поканите, одлуките и 
другите писмена ќе им се достават и на тој јазик. 

(3) На обвинетиот кој е во притвор, на издржување 
казна или на задолжително психијатриско лекување и 
чување во здравствена установа, превод од поднесоци-
те од ставот 1 ќе му достават на јазикот на којшто се 
служел во постапката. 

(4) На обвинетиот кој не го разбира јазикот на кој 
се води постапката, превод од пресудата се доставува 
на јазик на кој се служел во постапката.� 

 
Член 5 

Во членот 355 став (1) по точката 11), се додава но-
ва точка 12), која гласи: 

�12) судот ги повредил одредбите за употреба на ја-
зикот во постапката утврдени со овој закон.� 

 
Член 6 

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

___________ 
692. 
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 ПАРНИЧНАТА  

ПОСТАПКА  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за парничната постапка, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 19 јуни 2002 година. 
 

     Бр. 07-2518/1                  Претседател 
19 јуни 2002 година                на Република Македонија, 

 
 
    Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ  

ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Во Законот за парничната постапка (�Службен вес-

ник на Република Македонија� бр. 33/98) членот 6 се 
менува и гласи: 

�Парничната постапка се води на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо. 
Во парничната постапка, друг службен јазик што го 

зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото пис-
мо, се користи во согласност со овој закон. 
Припадник на заедница, кој како странка или друг 

учесник во постапката не го разбира и не го зборува 
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, има 
право на преведувач. 
Трошоците за преведувањето паѓаат на товар на су-

дот. 
Судот е должен да ја поучи странката, односно дру-

гиот учесник во постапката од ставовите 2 и 3 на овој 
член, за правото предвидено со истите ставови. Претсе-
дателот на советот или судија поединец е должен да ја 
внесе во записникот поуката на судот и изјавата на 
странката, односно на другиот учесник на постапката.� 

 
Член 2 

По Глава петта, се додава нова �Глава петта-А� која 
гласи: �Јазикот во постапката� и се додаваат пет нови 
члена 94-а, 94-б, 94-в, 94-г и 94-д, кои гласат: 

 
�Глава петта-А 

Јазикот во постапката 
 

Член 94-а 
Странките и другите учесници во постапката кои 

зборуваат друг службен јазик, кој исто така е службен 
јазик во Република Македонија, во постапката имаат 
право при учеството на рочиштата и при усмено презе-
мање на други процесни дејствија пред судот да го 
употребуваат својот јазик. 
На странките и на другите учесници од ставот 1 на 

овој член во постапката, ќе им се обезбеди усно преве-
дување на нивниот јазик на тоа што се изнесува на ро-
чиштето, како и усно и писмено преведување на испра-
вите кои се користат на рочиштето за докажување. 
Преведувањето го вршат судски преведувачи. 
 

Член 94-б 
Поканите, одлуките и другите судски писмена се 

упатуваат до странките и до другите учесници во пос-
тапката на македонски јазик и кирилско писмо. 
На странките и другите учесници граѓани на Репуб-

лика Македонија, чиј јазик е службен јазик различен од 
македонскиот јазик, поканите, одлуките и другите суд-
ски писмена им се доставуваат и на тој јазик. 

 
Член 94-в 

Странките и другите учесници во постапката, туж-
бите, жалбите и другите поднесоци ги поднесуваат до 
судот на македонски јазик и кирилско писмо. 
Странките и другите учесници во постапката граѓа-

ни на Република Македонија, чиј јазик е службен јазик 
различен од македонскиот јазик и кирилското писмо, 
тужбите, жалбите и другите поднесоци, можат да ги 
поднесуваат до судот на нивниот јазик и писмо. Вакви-
те поднесоци судот ги преведува на македонски јазик и 
кирилско писмо и ги доставува до другите странки и 
учесници во постапката. 

 
Член 94-г 

Странките и другите учесници во постапката граѓа-
ни на Република Македонија, чиј јазик не е македон-
скиот јазик и кирилското писмо, а не е ни службен ја-

зик различен од македонскиот јазик и кирилското пис-
мо, во постапката имаат право при учеството на ро-
чиштата и при усмено преземање на други процесни 
дејствија пред судот да го употребуваат својот јазик. 
На тие странки и учесници во постапката ќе им се 
обезбеди усно преведување на нивниот јазик на тоа 
што се изнесува на рочиштето, како и усно преведува-
ње на исправите кои се користат на рочиштето за дока-
жување. 
Странките и другите учесници во постапката од 

ставот 1 на овој член, ќе се поучат за правото, усната 
постапка пред судот да ја следат на својот јазик со пос-
редство на преведувач. Тие можат да се одречат од 
правото на преведување ако изјават дека го знаат јази-
кот на кој се води постапката. Во Записникот ќе се за-
бележи дека се поучени за тоа право, како и изјавите на 
странките, односно учесниците. 

 
Член 94-д 

Трошоците за преведување, за странките и учесни-
ците во постапката кои се граѓани на Република Маке-
донија што настануваат со примената на одредбите на 
овој закон за правото на употребата на својот јазик и 
писмо, паѓаат на товар на средствата на судот.� 

 
Член 3 

Во членот 340 став 2 по точката 13) се додава нова 
точка 14), која гласи: 

�14) судот ги повредил одредбите за употреба на ја-
зикот во постапката (членови 6, 94-а, 94-б, 94-в, 94-г и 
94-д).� 

 
Член 4 

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

___________ 
693. 
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 ОПШТАТА  

УПРАВНА ПОСТАПКА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за општата управна постапка, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 19 јуни 2002 година. 
 

     Бр. 07-2516/1                  Претседател 
19 јуни 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 

 
Член 1 

Во Законот за општата управна постапка (�Службен 
лист на СФРЈ� бр. 52/56, 10/65, 4/77, 11/78, 9/86 и 
16/86), членот 15 се менува и гласи: 

�Во управната постапка службен јазик е македон-
скиот јазик и неговото кирилско писмо. 
Во управната постапка што се води во органите на 

државната управа, другите државни органи, органите 
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на единиците на локалната самоуправа, правните и 
други лица на кои со закон им е доверено вршење на 
јавни овластувања, друг јазик што го зборуваат најмал-
ку 20% од граѓаните и неговото писмо, се користи во 
согласност со овој закон. 
Странките и другите учесници во постапката кои не 

се државјани на Република Македонија, а не го разби-
раат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, 
имаат право на преведувач.� 

 
Член 2 

Во членот 64 по ставот 2, се додаваат три нови ста-
вови, кои гласат: 

�Правото од членот 15 став 2 може да го користи 
кој било граѓанин, кој живее во единиците на локална-
та самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните збо-
руваат службен јазик различен од македонскиот јазик, 
во комуникацијата со подрачните единици на минис-
терствата, може да употреби кој било од службените 
јазици и неговото писмо. Подрачните единици надлеж-
ни за тие единици на локалната самоуправа одговараат 
на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и 
на службениот јазик и писмо што го употребува граѓани-
нот. Секој граѓанин во комуникација со министерствата, 
може да употребува еден од службените јазици и негово-
то писмо, а министерствата одговараат на македонски ја-
зик и неговото кирилско писмо, како и на службениот ја-
зик и писмо што го употребува граѓанинот. 
Странките, во постапката кои зборуваат јазик раз-

личен од македонскиот јазик, кој исто така е службен 
јазик, поднесоците можат да ги поднесуваат на тој ја-
зик и писмо. Ваквите поднесоци, органите пред кои се 
води постапката ги преведуваат и постапуваат по нив.  
Органите пред кои се води управната постапка кога 

решаваат во управни работи, одговараат на службен маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо, како и на служ-
бениот јазик и писмото што го употребила странката.� 

 
Член 3 

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

___________ 
694. 
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 ЗАКОНОT ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ  СПОРОВИ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за 

управните спорови, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 19 јуни 2002 година. 
 

     Бр. 07-2515/1                  Претседател 
19 јуни 2002 година     на Република Македонија, 

    Скопје                        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ 

  
Член 1 

 
Во Законот за управните спорови (�Службен лист на 

СФРЈ� број 4/77), по членот 60 се додава нов член 60-а, 
кој гласи: 

�Член 60-а 
Одредбите на Законот за парничната постапка кои се 

однесуваат на употребата на јазиците, се применуваат и во 
постапката за управните спорови.�  

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
___________ 

695. 
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  ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈА  И  РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА  

ДРЖАВНАТА УПРАВА  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за организација и работа на органите на 
државната управа, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 19 јуни  2002 година. 
 

     Бр. 07-2514/1                  Претседател 
19 јуни  2002 година     на Република Македонија, 

 
 
   Скопје                        Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА  И  РАБОТА  НА  ОРГАНИТЕ  

НА ДРЖАВНАТА УПРАВА  
Член 1 

Во Законот за организација и работа на органите на 
државната управа (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� број 58/2000), во членот 23  став (2) алине-
јата три се менува и гласи:  

� - Управата за развој и унапредување на образова-
нието на јазиците на припадниците на заедниците; и �. 

 
Член 2 

Во членот 26 ставот (2) се менува и гласи: 
�(2) Во состав на Министерството за култура е Упра-

вата за афирмирање и унапредување на културата на при-
падниците на заедниците во Република Македонија.� 

 
Член 3 

В
 
о членот 38 ставот (3) се брише. 

Член 4 
П
 
о членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи: 

�Член  38-а 
(1) Надзорот над законитоста на прописите на еди-

ниците на локалната самоуправа и градот Скопје го вр-
ши министерството надлежно за вршење на работите 
на локалната самоуправа. 

(2) Надзорот над законитоста на работата на орга-
ните на единиците на локалната самоуправа и градот 
Скопје се врши од органите на државната управа. 

(3) Надзорот над делегираните надлежности го вр-
ши органот на  државната  управа чии надлежности се 
делегирани на единиците на локалната самоуправа и 
градот Скопје.�  

Член 5 
Во членот 39 став (1)  зборовите: �член 38� се заме-

нуваат со зборовите: �членовите 38 и 38-а�. 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
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696. 
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 19 јуни 2002 година. 
 

      Бр. 07-2520/1   Претседател 
19 јуни 2002 година     на Република Македонија, 
 
 
         Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ 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 и 2/2002), членот 17-б се ме-
нува и гласи: 

�Премиите платени за осигурување на деловниот 
имот и сите задолжителни видови на неживотно осигу-
рување утврдени со закон, се признаваат на товар на 
расходите во даночниот биланс.� 

 
Член 2 

Во членот 30 став 2 зборовите: �ставовите 1 и 2� се 
заменуваат со зборот �став 1�.  

 
Член 3 

Во членот 32 став 1 и во членот 35 став 1 зборови-
те: од добивката� се бришат. �

 
Член 4 

Во членот 34 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи:  

�За користење на средствата по овој основ потреб-
но е даночниот обврзник да донесе одлука за користе-
ње на строго наменски средства, финансиски план и 
програма за начинот, постапката и роковите на троше-
ње на строго наменските средства.� 

 
Член 5 

Членот 36-б се менува и гласи: 
�На обврзникот кој е должен, согласно со членот 2 

од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, 
да воведе и да користи одобрен систем на опрема за ре-
гистрирање на готовинските плаќања, му се намалува 
пресметаниот данок за набавени до десет фискални 
апарати, во висина на нивната вредност.  
Даночното ослободување од ставот 1 на овој член 

обврзникот може да го користи од денот на воведува-
њето во употреба на одобрениот систем на опрема за 
регистрирање на готовинските плаќања, од првиот на-
реден месец во тековната година преку намалување на 
месечната аконтација на данокот, до крајот на година-
та, сразмерно на вложените средства. 
Доколку обврзникот даночното ослободување од ста-

вот 2 на овој член не го искористи до крајот на тековната 
година, има право да го пренесе во наредниот период. 
Правото од ставот 1 на овој член обврзникот го ос-

тварува со одобрение од органот за јавни приходи по 
поднесено писмено барање.� 

Член 6 
Во членот 40 став 7 во вториот ред по зборот �дано-

кот  се додаваат зборовите: �е должен да�. �
 

Член 7 
Во членот 41 став 3 бројот �30� се заменува со бро-

јот �45�.  
Член 8 

Ч ленот 47-б се брише. 
Член 9 

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

___________ 
697. 
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 ПЕРСО-

НАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за персоналниот данок на доход,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 19 јуни 2002 година. 
 

      Бр. 07-2521/1   Претседател 
19 јуни 2002 година     на Република Македонија, 
 
 
         Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД  

Член 1 
Во Законот за персоналниот данок на доход 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 80/93, 
3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001 и 
2/2002), членот 11 се менува и гласи: 

�Износот на личното ослободување од членот 10 
точка 3) на овој закон, пред почетокот на секоја година 
се валоризира со планираниот пораст на нето платите 
на вработените во Републиката за годината, утврдени 
во Макроекономската политика на Владата на Репуб-
лика Македонија. 
Износот на личното ослободување од ставот 1 на 

овој член го објавува министерот за финансии пред по-
четокот на секоја година.� 

 
Член 2 

Во членот 26 зборот �најмалку� се заменува со збо-
рот најмногу�.  � 

Член 3 
Во членот 30-ѕ точката 3) се менува и гласи: 
�Премиите платени за осигурување на деловниот 

имот и сите задолжителни видови на неживотно осигу-
рување утврдени со закон.� 
Во точката 6) по зборовите: �здравствено осигуру-

вање� зборовите: �и придонесот за вработување на об-
врз икот� се бришат. н

 
Член 4 

Во членот 30-к ставовите 2, 3 и 4 се менуваат и гла-
сат: 

�По исклучок од ставот 1 на овој член на обврзни-
кот кој е должен, согласно со членот 2 од Законот за 
регистрирање на готовински плаќања, да воведе и да 
користи одобрен систем на опрема за регистрирање на 
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готовинските плаќања, му се намалува пресметаниот 
данок за набавени до десет фискални апарати, во виси-
на на нивната вредност. 
Даночното ослободување од ставот 2 на овој член 

обврзникот може да го користи од првиот нареден ме-
сец во тековната година од воведувањето во употреба 
на одобрениот систем на опрема за регистрирање на 
готовинските плаќања, до крајот на годината, сразмер-
но на износот на вложените средства. 
Доколку даночниот обврзник даночното ослободу-

вање од ставот 3 на овој член не го искористи до крајот 
на тековната година има право да го пренесе во наред-
ниот период.� 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
�Даночното ослободување од ставот 2 на овој член 

обврзникот го остварува со одобрение од органот за 
јавни приходи, по поднесено писмено барање.� 

 
Член 5 

Во членот 69 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Обврзникот кој остварува приходи од самостојна 

дејност и кој води деловни книги е должен, во рокот 
утврден во ставот 1 на овој член, да поднесе годишна 
пресметка за искажаниот финансиски резултат и дано-
чен биланс.� 

 
Член 6 

Во членот 70 по зборовите: �катастарски приход� 
се додаваат зборовите: �или само приходи од самостој-
на дејност�. 

 
Член 7 

Во членот 77 ставот 3 се менува и гласи: 
�Исплатувачот на платите е должен по изминување 

на наредниот месец, а најдоцна до 8 во месецот што 
следува по овој период, на органот за јавни приходи да 
му достави пресметка за износот на бруто пресметани-
те плати и за вкупниот број на вработени лица на кои 
им исплатува плата за месецот.� 

 
Член 8 

Во членот 89 став 1 по зборот �пријава� се додаваат 
зборовите: �и даночен биланс во пропишаниот рок�. 

 
Член 9 

Во членот 96 став 1, зборовите: �член 76 став 2�, се 
заменуваат со зборовите: �членовите 15 и 15-а�.  

 
Член 10 

Во членот 144 став 1 точка 8 по зборовите: �даноч-
на пријава� се додаваат зборовите: �и даночен биланс�.  
Точката 11 се брише. 
 

Член 11 
По членот 148 се додава нов член 149, кој гласи: 
 

�Член 149 
Одредбите од Законот кои се однесуваат на одано-

чувањето на приходите од земјоделска дејност според 
катастарскиот приход, нема да се применуваат од 1 ја-
нуари 2002 година, до 31 декември 2006 година.� 

 
Член 12 

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

___________ 
698. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ГРАДЕЖЕН  ТЕХ-
НИЧКИ КАМЕН - ЛАПОРЕЦ НА �ВЕСА� ДООЕЛ 
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ТЕТОВО ОД ЛЕЖИШТЕТО 
НА  ЛОКАЛИТЕТОТ ВО ОКОЛИНАТА НА СЕЛО 

БЛАЦЕ, СКОПЈЕ 
 
1. На �ВЕСА� ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина-градежен технички камен-лапорец од лежиштето 
на локалитетот во околината на село Блаце-Скопје, со 
површина на простор на експлоатационо поле за кон-
цесија за експлоатација дефинирано со точки меѓусеб-
но поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со 
координати и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.666.425,00 7.525.475,00 
Т-2 4.667.200,00 7.526.675,00 
Т-3 4.665.700,00 7.527.650,00 
Т-4 4.665.375,00 7.526.275,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=1,53 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

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

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

 
      Бр. 23-3130/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

699. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО �КОЗЈАК� АД, ОД КУМАНОВО, 
НА  ЛОКАЛИТЕТОТ КРАСТА, ВО АТАРОТ НА 

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 
1. На Претпријатието �КОЗЈАК� АД, Куманово се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина-варовник на локалитетот Краста, во атарот на оп-
штина Куманово, со површина на простор на експлоа-
тационо поле за концесија за експлоатација, дефинира-
но со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точ-
ките се дефинирани со координати и тоа: 
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Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.659.370,00 7.561.170,00 
Т-2 4.659.750,00 7.562.000,00 
Т-3 4.659.000,00 7.562.000,00 
Т-4 4.659.000,00 7.561.400,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=0,5 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

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

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

 
      Бр. 23-3135/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

700. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО �ЕЛДОРАДО-КОМПАНИ� ДОО, 
ОД СКОПЈЕ, НА  ЛОКАЛИТЕТОТ РИД, ВО АТАРОТ 
НА СЕЛО КАТЛАНОВО, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ, 

СКОПСКО 
 
1. На Претпријатието �ЕЛДОРАДО-КОМПАНИ� 

ДОО, Скопје се дава концесија за експлоатација на ми-
нералната суровина-варовник на локалитетот Рид, во 
атарот на село Катланово, општина Петровец, со повр-
шина на простор на експлоатационо поле за концесија 
за експлоатација дефинирано со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии. Точките се дефинирани со коор-
динати и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.636.100,00 7.559.600,00 
Т-2 4.636.600,00 7.559.100,00 
Т-3 4.637.000,00 7.559.000,00 
Т-4 4.637.000,00 7.559.500,00 
Т-5 4.636.100,00 7.559.800,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=0,4 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

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

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

 
      Бр. 23-3126/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

701. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕТО �СПЕКТАР�, ОД ТЕТОВО,  НА  ЛОКА-
ЛИТЕТОТ ЗЛА ОСОЈНИЦА КАЈ СЕЛО СТЕНЧЕ,  

ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА, 
ТЕТОВСКО 

 
1. На Претпријатието �СПЕКТАР�, Тетово се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина-
варовник на локалитетот Зла Осојница кај село Стенче, 
во атарот на општина Брвеница, Тетовско, со површи-
на на простор на експлоатационо поле за концесија за 
експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврза-
ни со прави линии. Точките се дефинирани со коорди-
нати и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.636.800,00 7.501.800,00 
Т-2 4.636.800,00 7.502.800,00 
Т-3 4.637.800,00 7.502.800,00 
Т-4 4.637.800,00 7.501.800,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=1,00 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 
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7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-3123/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

702. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВО-
ДА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО Т.Д. �ЗОГО� ДООЕЛ, 
ОД С. ВЕЛМЕЈ, НА  ЛОКАЛИТЕТОТ КОКОШИНО 
ГОРИЧЕ КАЈ СЕЛО ВЕЛМЕЈ, ВО АТАРОТ НА 

ОПШТИНА БЕЛЧИШТЕ, ОХРИДСКО 
 
1. На Претпријатието Т.Д. �ЗОГО�ДООЕЛ, село Вел-

меј, општина Белчиште, Охридско, се дава концесија за 
експлоатација на минералната суровина-минерална вода 
на локалитетот Кокошино Гориче, кај село Велмеј, во 
атарот на општина Белчиште, со површина на простор 
на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, 
дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии. Точките се дефинирани со координати и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.572.000,00 7.491.200,00 
Т-2 4.572.000,00 7.492.150,00 
Т-3 4.573.000,00 7.492.150,00 
Т-4 4.573.000,00 7.491.200,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=0,95 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-3131/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

703. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВО-
ДА И ГАС СО2 НА �ВЕСА� ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМ-
ПОРТ, ТЕТОВО ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ ВО ОКОЛИНАТА НА С. СЛАТИНО,  

ОПШТИНА ТЕАРЦЕ, ТЕТОВСКО 
 
1. На �ВЕСА� ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина минерална вода и гас СО2 од лежиштето на лока-
литетот во околината на с. Слатино, општина Теарце, 
Тетовско, со површина на простор на експлоатационо 
поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точ-
ки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се де-
финирани со координати и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.657.200,00 7.504.700,00 
Т-2 4.658.250,00 7.504.700,00 
Т-3 4.658.250,00 7.505.650,00 
Т 4 - 4.657.200,00 7.505.650,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=1,00 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-3134/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

704. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ГРАДЕЖЕН  ТЕХ-
НИЧКИ КАМЕН-ДОЛОМИТ НА �БЕРОВИЌ� ДОО 
УВОЗ-ИЗВОЗ, СКОПЈЕ, НА НАОЃАЛИШТЕТО НА  
ЛОКАЛИТЕТОТ �МАРКОВА СУШИЦА� КАЈ СЕЛО 

ОСИНЧАНИ, СКОПСКО  
1. На �БЕРОВИЌ� ДОО увоз-извоз, Скопје, се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина-
градежен технички камен-доломит на локалитетот 
�Маркова Сушица� кај село Осинчани, Скопско, со по-
вршина на простор на експлоатационо поле за концеси-
ја за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со 
координати и тоа: 
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Точка Координата - X Координата - Y 
А 4.640.530,00 7.529.940,00 
Б 4.640.750,00 7.529.960,00 
В 4.640.840,00 7.530.040,00 
Г 4.641.000,00 7.530.490,00 
Д 4.641.150,00 7.530.525,00 
Ѓ 4.641.250,00 7.531.125,00 
Е 4.641.045,00 7.531.345,00 
Ж 4.640.960,00 7.530.900,00 
З 4.640.835,00 7.530.530,00 
Ѕ 4.640.780,00 7.530.275,00  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=0,30 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-3132/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

705. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ГРАДЕЖЕН КА-
МЕН-ВАРОВНИК НА �ФОКУС МЕТАЛ� ДОО СКОП-
ЈЕ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА  ЛОКАЛИТЕТОТ ВО 
БЛИЗИНА НА СЕЛО РАШТАК, СКОПСКО 
 
1. На �ФОКУС МЕТАЛ� ДОО, Скопје, се дава кон-

цесија за експлоатација на минералната суровина-граде-
жен камен-варовник од лежиштето на локалитетот во 
близина на село Раштак, Скопско, со површина на прос-
тор на експлоатационо поле за концесија за експлоата-
ција, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии. Точките се дефинирани со координати и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.662.000,00 7.540.500,00 
Т-2 4.660.950,00 7.540.500,00 
Т-3 4.660.950,00 7.541.375,00 
Т 4 - 4.662.000,00 7.541.375,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=0,90 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

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

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

 
      Бр. 23-3128/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

706. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ГРАДЕЖЕН КА-
МЕН-ВАРОВНИК НА �ФОКУС МЕТАЛ� ДОО, СКОП-
ЈЕ, ОД ЛЕЖИШТЕТО НА  ЛОКАЛИТЕТОТ �КРАСТА-
ВЕЦ� ПОМЕЃУ СЕЛАТА ОРМАН И НИКИШТАНЕ, 

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, СКОПЈЕ 
 
1. На �ФОКУС МЕТАЛ� ДОО Скопје, се дава кон-

цесија за експлоатација на минералната суровина-гра-
дежен камен-варовник од лежиштето на локалитетот 
�Краставец� помеѓу селата Орман и Никиштане, оп-
штина Ѓорче Петров, Скопје, со површина на простор 
на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, 
дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии. Точките се дефинирани со координати и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
А 4.657.325,00 7.528.500,00 
Б 4.657.325,00 7.529.100,00 
В 4.657.625,00 7.529.500,00 
Г 4.658.250,00 7.529.500,00 
Д 4.658.250,00 7.528.750,00 
Ѓ 4.658.000,00 7.528.500,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=0,80 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 
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6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
      Бр. 23-3129/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

707. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА  МИНЕРАЛНАТА  СУРОВИНА - МЕРМЕР  НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО �БЕЛМАР� АД, ОД СКОПЈЕ, 
НА  ЛОКАЛИТЕТОТ ЛЕКОВО - ЧАВЕ КАЈ СЕЛО 
ОРЕОВЕЦ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. На Претпријатието �БЕЛМАР� АД, Скопје, се да-

ва концесија за експлоатација на минералната сурови-
на-мермер на локалитетот Леково-Чаве, кај село Орео-
вец, општина Прилеп, со површина на простор на екс-
плоатационо поле за концесија за експлоатација, дефи-
нирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. 
Точките се дефинирани со координати и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.585.950,00 7.551.400,00 
Т-2 4.585.200,00 7.553.000,00 
Т-3 4.584.600,00 7.555.000,00 
Т-4 4.583.750,00 7.555.000,00 
 Т-5 4.584.000,00 7.551.700,00 
Т-6 4.584.350,00 7.551.700,00 
Т-7 4.584.350,00 7.551.000,00 
Т-8 4.584.900,00 7.551.000,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=4,55 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

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

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

 
      Бр. 23-3127/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

708. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-КВАРЦЕН ЧАКАЛ 
НА �СТЕНТОН� ДООЕЛ БИТОЛА, ОД  ЛЕЖИШТЕ-
ТО НА  ЛОКАЛИТЕТОТ ВО ОКОЛИНАТА НА СЕЛО 

БРОД, ОПШТИНА БАЧ, БИТОЛА  
1. На �СТЕНТОН� ДООЕЛ Битола, се дава концесија 

за експлоатација на минералната суровина-кварцен ча-
кал од лежиштето на локалитетот во околината на село 
Брод, општина Бач-Битола, со површина на простор на 
експлоатационо поле за концесија за експлоатација, де-
финирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. 
Точките се дефинирани со координати и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.535.520,00 7.543.770,00 
Т-2 4.535.000,00 7.544.740,00 
Т-3 4.534.875,00 7.544.700,00 
Т-4 4.534.780,00 7.544.780,00 
 Т-5 4.534.290,00 7.544.430,00 
Т-6 4.534.380,00 7.543.925,00 
Т 7 - 4.535.250,00 7.543.250,00  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=1,00 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
      Бр. 23-3124/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

709. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВО-
ДА НА �СИНКОМ� КУМАНОВО, ОД ЛЕЖИШТЕТО 
НА  ЛОКАЛИТЕТОТ �ЦРКВИШТЕ-КЛИНЧЕВИЦА� 
КАЈ СЕЛО КЛЕЧЕВЦЕ, ОПШТИНА КЛЕЧЕВЦЕ, 

КУМАНОВСКО  
1. На �СИНКОМ� Куманово, се дава концесија за 

експлоатација на минералната суровина-минерална во-
да од лежиштето на локалитетот �Црквиште-Клинчеви-
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ца� кај село Клечевце, општина Клечевце, Кумановско, 
со површина на простор на експлоатационо поле за 
концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии. Точките се дефинира-
ни со координати и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.665.500,00 7.571.200,00 
Т-2 4.666.750,00 7.571.200,00 
Т-3 4.666.750,00 7.571.900,00 
Т-4 4.666.200,00 7.572.075,00 
 Т-5 4.666.675,00 7.571.850,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува П=0,90 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-3125/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година               на Република Македонија, 

      Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

710. 
Врз основа на член 4 од Законот за регулирање на по-

барувањата на штедачите од штедилниците �ТАТ�-Бито-
ла, �Алфа С�-Скопје и �Лавци�-Охрид (�Службен весник 
на РМ� бр. 38/2002), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИСПЛАТА ВО 
ГОТОВО НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ 
ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ �ТАТ� БИТОЛА, �АЛФА С� 

СКОПЈЕ И �ЛАВЦИ� ОХРИД  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката за исплата во готово на побарувањата до износ од 
денарска противвредност на 1000 евра и вкупен износ 
кој надминува денарска противвредност на 1000 евра 
со дадена писмена изјава на нотар, на физички лица 
штедачи на штедилниците �ТАТ�-Битола, �Алфа С�-
Скопје и �Лавци�-Охрид. 

 
Член 2 

Овластените лица на штедилниците за доверители-
те-физички лица ги доставуваат следните податоци: 
име и презиме; адреса; единствен матичен број на гра-
ѓанинот и износ кој се побарува (за секој штедач поо-
делно). 
Податоците за името и презимето, адресата, единс-

твениот матичен број на граѓанинот и износот кој се 
побарува, се доставуваат на список подредени по азбу-
чен ред. 
Податоците од став 1 на овој член овластените лица 

на штедилниците ги доставуваат до Министерството за 
финансии. 

Член 3 
Покрај податоците од член 2 на овој правилник, за 

лицата кои ќе се откажат од износот во денарска про-
тиввредност поголем од 1000 евра, потребно е да се 
достави и заверена изјава дадена на нотар согласно 
член 3 став 2 од Законот за регулирање на побарувања-
та на штедачите од штедилниците �ТАТ�-Битола, �Ал-
фа С�-Скопје и �Лавци�-Охрид. 

 
Член 4 

Исплатата во готово и еднократно ќе се врши преку 
банките определени за таа намена. 
За банките преку кои ќе се врши исплатата и денот на 

започнување на исплатата доверителите ќе бидат извес-
тен , преку дневниот печат и електронските медиуми. и

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањ блика Македонија�. ето во �Службен весник на Репу                                               

                                                          Министер  
                                                        за финансии, 

                                                       Никола Груевски, с.р. 
___________ 

711. 
Врз основа на член 24, 32 и 64 став 1 точка 22 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(�Сл. весник на РМ� бр. 3/02), Советот на Народна бан-
ка на Република Македонија на својата С-та седница, 
одржана на 25.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД ПРИ-
МЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ КОИ ГО РЕГУЛИРА-
АТ ДЕВИЗНОТО И ДЕНАРСКОТО  РАБОТЕЊЕ И  

ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ СПРЕМА БАНКИТЕ 
 
1. Со оваа одлука се пропишува начинот на вршење 

надзор, условите, видот, роковите, редоследот и пос-
тапката за преземање на мерки спрема банките, а во вр-
ска со спроведувањето на мерките на монетарната и де-
визната политика и прописите со кои се уредува девиз-
ното работење и кредитните односи со странство, про-
метот на стоки и услуги со странство и вршење на сто-
пански дејности во странство, како и прописите кои го 
регулираат денарското работење (во натамошниот 
текст: прописи). 

2. Надзорот се извршува врз основа на овластување 
од гувернерот на Народната банка на Република Маке-
донија, во кое се определени овластените лица и пред-
метот на надзорот. 

3. Банката е должна да обезбеди услови за непрече-
но вршење на надзорот од страна на овластените лица 
на Народната банка на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Народната банка). 

4. Надзорот на примената на прописите во смисла 
на оваа одлука, Народната банка го врши: 
а) Со непосреден преглед на деловните книги, из-

вештаите, како и на книговодствената и друга докумен-
тација во банките; 
б) Со преглед на извештаите и другата документа-

ција што се добива од банките, како и со преглед на до-
кументација со која располага Народната банка, а која 
се однесува на работењето на банката; и 
в) Со увид во соодветна документација кај правни-

те лица и другите домашни лица-учесници во надво-
решно-трговското работење и во кредитните односи со 
странство. 

5. Надзорот може да опфаќа контрола на примената 
на прописите во целокупното работење на банката или 
само на одредена област од работењето на банката. 

6. По завршувањето на надзорот, овластените лица 
на Народната банка изготвуваат записник за наодите 
од извршениот надзор и истиот се доставува до контро-
лираната банка.  
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На наодите во записникот за извршениот надзор, 

банката може да достави приговор во рок од 5 работни 
дена од денот на приемот на записникот. 
Банката е должна за наодите од записникот да ги 

извести членовите на Управниот одбор на банката. 
Записникот од извршениот надзор претставува 

службена тајна на Народната банка и банката е должна 
да ја чува. Банката може да ја цитира или на друг на-
чин да ја наведе содржината на записникот на трети 
лица само по добиена писмена согласност од Народна-
та банка. 

7. Ако при вршење на надзорот е извршен и прег-
лед на документацијата кај правните и другите домаш-
ни лица од точка 4, став 1, потточка в) од оваа одлука, 
во записникот за извршен надзор се внесуваат и наоди-
те од тој преглед. 

8. Ако банката во определениот рок не доставила 
приговор или со приговорот не ги оспорила наодите од 
записникот од кои произлегува дека таа не се придру-
жувала кон прописите, односно се констатирани непра-
вилности во нејзиното работење, Народната банка из-
рекува мерки во согласност со прописите. 
По исклучок од одредбите од ставот 1 на оваа точ-

ка, Народната банка може спрема одредена банка кај 
која се констатирани незаконитости и неправилности 
во работењето, кои можат значително да влијаат на неј-
зината сигурност и стабилност, да изрече мерки уште 
во текот на вршење на надзорот и веднаш по неговото 
завршување, односно и пред изготвувањето на запис-
никот од извршениот надзор и пред добивање на евен-
туален приговор по истиот. 

9. Одредбите на оваа одлука се однесуваат и на 
штедилниците и менувачниците. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за начинот на вршење 
контрола и за преземање мерки спрема банките и ште-
дилниците (�Сл. весник на РМ� бр. 25/93, 80/93 и 
35/94). 

11. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�.  

 
О.бр. 02-15/С-1/2002              Претседател 
 25 јуни 2002 година          на Советот на Народна банка 
           Скопје    на Република Македонија 
    Гувернер, 
          Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
712. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно ра-

ботење (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
30/93, 40/96, 54/2000 и 49/01) и член 23 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 3/02), Советот на Народна 
банка на Република Македонија, на својата C-та седница, 
одржана на 25.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС 
НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА ВРШЕЊЕ 
ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И КРЕДИТНИ 
РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ, ОДНОСНО МО-
ЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО  

ОД  01.07.2002 ДО 30.09.2002 ГОДИНА 
 
1. На банките кои добиле овластување за вршење 

платен промет со странство и кредитни работи со стран-
ство до влегување во сила на оваа одлука, им се утврду-
ва износот од УСД 64.718.000 како најмал износ на де-
визи кој мораат да го држат на сметките во странство и 
УСД 97.077.000 како најголем износ кој можат да го др-
жат на сметките во странство од 01.07.2002 до 
30.09.2002 година. 

Поединечните износи за најмалиот, односно најголе-
миот износ на девизи кој овластените банки за вршење 
платен промет со странство и кредитни работи со стран-
ство мораат, односно можат да го држат на сметките во 
странство, гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија ќе ги утврдува со одлука за секоја банка по-
одделно. 
Одлуките на гувернерот од претходниот став се об-

врзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за де-
визно работење. 

2. Банката што ќе добие овластување за вршење пла-
тен промет со странство и кредитни работи со странство, 
по влегувањето на сила на оваа одлука мора да држи 25% 
од капиталот потребен за добивање овластување за врше-
ње платен промет со странство и кредитни работи со 
странство, како најмал износ на девизи на сметките во 
странство. 
Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да 

го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на доби-
вање на овластувањето за вршење платен промет со 
странство и кредитни работи со странство. 
Поимот износ на девизи кој овластените банки за вр-

шење платен промет со странство и кредитни работи со 
странство мораат, односно можат да го држат на сметките 
во странство согласно оваа одлука, претставува износот 
на девизни средства во позиција пресметан според Одлу-
ката за начинот и условите на купопродажба на девизи 
меѓу правните лица во Република Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 01.07.2002 година. 

 
   О.бр. 02-15/C-2/2002                              Претседател 
25 јуни 2002 година           на Советот на Народна банка 

      Скопје                         на Република Македонија 
                                                          Гувернер, 
                                                  Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
713. 
Врз основа на член 68 став 1 од Законот за девизно 

работење (�Сл. весник на Република Македонија� бр. 
30/93, 40/96, 54/00 и 49/01) и член 64 став 1 точка 22 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(�Сл. весник на Република Македонија� бр. 3/02), Со-
ветот на Народна банка на Република Македонија на 
својата С-та седница, одржана на 25.06.2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ НА ГАРАНЦИИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА 
РАБОТА  СО СТРАНСТВО ВО ФУНКЦИЈА НА ПОД-
ДРЖУВАЊЕ  НА  СТОПАНСКИТЕ   АКТИВНОСТИ 

 
Член 1 

Во точка 1 став 1 од Одлуката за користење на дел 
од девизните резерви за издавање на гаранции на ов-
ластените банки за работа со странство во функција на 
поддржување на стопанските активности (�Сл. весник 
на Република Македонија� бр. 22/94, 40/94, 20/96, 21/99 
и 85/01) износот �65.000.000,00� се заменува со изно-
сот �70.000.000,00�. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена по об-
јавувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�. 

 
  О.бр. 02-15/С-3/2002                      Претседател 
25 јуни 2002 година           на Советот на Народна банка 
         Скопје                            на Република Македонија 

                                                       Гувернер, 
        Љубе Трпески, с.р. 
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714. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за девизно ра-

ботење (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
30/93,40/96, 54/00 и 49/01) и член 64 став 1 точка 22 од За-
конот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија бр. 3/02), Со-
ветот на Народна банка на Република Македонија, на сво-
јата С-та седница, одржана на 25.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 

МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 
 
1. Во точка 2 од Одлуката за условите и начинот на 

вршење на менувачки работи (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 9/96, 65/96, 17/98, 77/00, 
97/00 и 103/01) по став 4 се додаваат два нови става: 5 
и 6 кои гласат: 
а) �Менувачите од точка 1 на оваа одлука должни 

се кон барањето за издавање на дозвола за вршење на 
менувачки работи да достават податоци за: име татково 
име и презиме, адреса, број на лична карта и единствен 
матичен број на одговорното лице на подносителот на 
барањето�. 
б) �Менувачите од точка 1 на оваа одлука должни 

се да ја известат Народна банка на Република Македо-
нија за сите промени на податоците од ставовите 2, 3 и 
5 од оваа точка, во рок од 15 дена од настанатата про-
мена, со приложување на соодветни докази�. 
в) Ставот 5 станува став 7. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 
 
О.бр. 02-15/С-4/2002                        Претседател 
25 јуни 2002 година           на Советот на Народна банка 

    Скопје                           на Република Македонија 
                                                        Гувернер, 
                                                  Љубе Трпески, с.р.  

_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1110/2002 од 28.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045065?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за градежништво, трговија, транспорт и услуги 
МИЛ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз с. Марино - Општи-
на Илинден Скопје, ул. �Илинденска� бр. 42. 
Основач: Убавка Давитковска од с. Марино - Скоп-

је, со стан на ул. �Илинденска� бр. 42 во с. Марино - 
Скопје. 
Дејности на внатрешното трговско работење: 15.11, 

15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.93, 15.98, 17.21, 17.22, 
17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.23, 18.22, 18.30, 19.10, 19.20, 
19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 21.22, 21.23, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.21, 22.23, 22.31, 22.32, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.65, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.55, 51.62, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 

55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.32, 
74.84, 92.33, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05. 
Дејности во надворешнотрговското работење: над-

ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Ју-
гославија, превоз на патници и стоки во меѓународниот 
друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки, меѓународен тран-
спорт на стоки, застапување на странски фирми, посре-
дување во областа на прометот на стоки и услуги, ко-
мисионо работење, компензациона трговија, трговија 
на консигнација. 
Управител на друштвото е Убавка Давитковска од 

с. Марино - Скопје, со стан на ул. �Илинденска� бр. 42 
во с. Марино - Скопје. 
Управителот го застапува друштвото во внатрешно-

то и надворешното трговско работење, со неограниче-
ни овластувања. 
Друштвото за сторените обврски во правниот про-

мет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1110/2002.                                                       (9360) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1063/2002 од 22.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045018?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
видео, продукција и маркетинг ФХ продукција ДОО 
Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 116/5-4. 
Содружници се: Колевски Владимир, Колевски 

Александар и Наков Гоце од Скопје. 
Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 

50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 64.20, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
71.10, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13. 
Дејности на надворешно-трговско работење: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, 
реекспорт, застапување на странски фирми и посреду-
вање во надворешнотрговскиот промет, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија, 
продажба на стоки од консигнационен склад. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица друштвото одго-

вара со сите свои средства. 
Управител на друштвото е Колевски Владимир. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1063/2002.                                                       (9361) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3184/2001 од 14.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02042391?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговското друштво за производ-
ство, трговија, угостителство и услуги ДУЛЕ-ПРОМ-1 
ДОО увоз-извоз Тетово, ул. �Велешка� бр. 4, Тетово. 
Основачи: Билбилоски Зоран и Билбилоска Надица 

од Тетово и Фонд за ПИО Скопје. 
Управител Билбилоски Зоран без ограничување. 
Дејности: 15.81/1, 20.40, 22.22, 31.10, 31.62, 36.14, 

45.21, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
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51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 42.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 
17.30, 17.40, 17.54, 17.71, 18.21, 18.22, 18.23, 21.21, 
21.22, 21.23, 74.82, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, унапредување на увоз, стоки и услуги, 
привремен увоз-извоз, компензациони работи, посре-
дување во надворешно-трговски промет, меѓународен 
превоз на стоки. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 

а одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3184/2001.                                                       (9362) 
_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ  
Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во 

КО �Ваташа� и тоа: К.П. бр. 3154, дел 2, план 010, 
скица 044, м.в. �Маклиште�, култура нива, класа 4, со 
вкупна површина од 773м2, сопственост на Тодор Ка-
радаков од с. Ваташа, Кавадарци, евидентирано во 
Имотен лист бр. 1537, издаден од Државниот завод за 
геодетски работи, одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 15.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседи чие земјиште граничи со земјиште-
то кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат на прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (17515)  

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-лозје, кое лежи на 
К.П. бр. 236/1. план 4, скица 6. м.в. �Под Брег�, класа 4, 
со површина од 2 321м2, на КО Д. Соње, сосопственост 
на по 1/4 идеален дел на Јовановски Александар, Ива-
новски Димитар, Јовановски Богоја и Јовановски Љубо-
мир, сите од Скопје, евидентирано во Поседовен лист 
број 834, за цена од 150,00 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Весна Стојчева,  ул. �Иван Козаров� бр. 14, 
општина Кисела Вода, Скопје.         (17375) 

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во 
Скопје, построено на КО Илинден, на К.П. бр. 1008/9, 
на м.в. �Село�, нива 4 класа, со површина од 7565м2, за 
цена од 280,00 денари за метар квадратен, сопственост 
на Трајчевски Филип. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов� бр. 77б.           (17471) 

__________ 
 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-
јиште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сосопствениците на по 1/3 идеален дел Левајков-

ска Крстана, Јовчевска Стевана и Пејковска Аница им 
нудат на продажба лозје, 4 класа од вкупно 1572м2, ус-
троено на К.П. 1939, нива 4 класа од вкупно 670 м2, ус-
троена на К.П. 2879/1 и лозје 4 класа со вкупно 731м2, 
устроено на К.П. 2879/2, се на план 014, скица 030, во 
м.в. �Караджинец� сите запишани во ИЛ 118 за КО 
Мирковци под следните услови:  
Недвижноста продавачите ја нудат по цена од 

180,00 денари по еден метар квадратен. Рокот за плаќа-
ње е веднаш на денот на заверката на договорот кај но-
тар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоци-
те за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во 

писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во 
рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда.           (17500) 

__________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште на сите субјекти со право на првенствено  купу-
вање, сопственикот Поповска Анка, им нуди на про-
дажба лозје 6 класа, устроено на К.П. 546/28, план 3, 
скица 5, м.в. �Чуприја� со вкупно 1038м2, запишано во 
ПЛ 463, за КО Батинци, за купопродажна цена од 
103.800, 00 денари. 
      Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 
договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на 
промет и трошоците за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во 

писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во 
рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда.           (17501) 

__________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сосопствениците на по 1/3 идеален дел Маџовска 
Љубинка, Русовска Румена и Смоковска Нада им нудат 
на продажба од нива 4 класа, од вкупно 4081м2, устрое-
но на К.П. 2859 и нива 4 класа од вкупно 4321м2, ус-
троена на К.П. 2860 се на план 10, скица 31, во м.в. 
�Чар�, сите запишани во ПЛ 1066 за КО Глуво Бразда, 
под следните услови:  
Недвижноста продавачите ја нудат за вкупна цена 

420.000,00. Рокот за плаќање е веднаш на денот на за-
верката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа да-
нокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во 

писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во 
рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда.           (17502) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1512858 издаден од УВР-Скопје на име 
Манушев Војдан, бул. "Илинден" бр. 9-1/2, Скопје. 

                                                                    (18024) 
Пасош бр. 1680795 издаден од СВР-Скопје на име 
Билјана Трајановска, ул. "Коле Неделковски" бр. 6/9, 
Скопје.                                                                (18031) 
Пасош бр. 1102649 на име Спасов Горан, ул. "Маке-
донска" бр. 23, Св. Николе.                      (18128) 
Пасош бр. 0841157 издаден од СВР-Скопје на име Ра-
мадани Шезаир, ул. "Карл Либнехт" бр. 3-1/9, Скопје.
                                                                    (18192) 
Пасош бр. 0389480 издаден од СВР-Скопје на име  
Рамадани Хајрија, ул. "Карл Либнехт" бр. 3-1/9, Скоп-
је.                                                                    (18194) 
Дипломатски пасош Д. 0002170  издаден од СВР-Бе-
рово на име Звонко Каширски, ул. "Мирче Ацев"  Бе-
рово.                                                         (18195) 
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Пасош бр. 625425 издаден од СВР-Скопје на име Са-
моков Авдула, ул. "Пере Тошев" бр. 57, Скопје. (18196) 
Пасош бр. 1094904 издаден од СВР-Скопје на име Трај-
че Блажевски, ул. "Локов" бр. 26/2-3, Скопје.          (18203) 
Пасош бр. 1692315 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојановски Драган, бул. "Партизански Одреди" бр. 9-
1/1, Скопје.                                             (18205) 
Пасош бр. 13528.33 издаден од СВР-Скопје на име 
Алексоски Роберт, ул. "Трифун Хаџијанев" бр. 12- 
3/16, Скопје.                                                    (18206) 
Пасош бр. 1060059 издаден од СВР-Скопје на име 
Ангеловски Марјан, ул. "Ганчо Хаџипанзов" бр. 8, 
Скопје.                                                                    (18207) 
Пасош бр. 132570 издаден од СВР-Скопје на име Јо-
ванова Наде, ул. "Македонско Косовски Бригади" бр. 
39-5/6, Скопје.                                               (18208) 
Пасош бр. 1151015 на име Ивана Јовиќ, ул. "Илин-
денска" бр. 7-А/17, Гевгелија. 
Пасош бр. 403284 на име Ќамил Рамадани, с. 
Жировница, Гостивар.  
Чекови од тековна сметка 12429956 со бр. 0014000-

962518 и од бр. 0014000962520 до бр. 0014000962524 
издадени од Комерцијална банка на име Ајети Мереме, 
Скопје.                                                      (18022) 
Чекови од тековна сметка 02775032 од бр. 0006000-

707029 до бр. 0006000707039 издадени од Комерцијал-
на банка на име Димитрова Павлина, Скопје.     (18197) 
Работна книшка на име Ѓуровски Љубомир, Скопје. 
Работна книшка на име Маркоски Марче, Скопје. 
                                                                   (17988) 
Работна книшка на име Влаховиќ Жарко, Скопје. 
                                                                    (17990) 
Работна книшка на име Тасески Зоран, с. Требино, 
Мак. Брод.                                                     (18092) 
Работна книшка на име Каранфилоски Раде, ул. "М. 
У. Гина" бр. 36, Кичево.                        (18096) 
Работна книшка на име Сулејман Зорица, Скопје. 
                                                                    (18163) 
Работна книшка на име Сулејман Бујамин, Скопје. 

                                                                   (18164) 
Работна книшка на име Ферус Мустафов, Скопје. 
                                                                    (18166) 
Работна книшка на име Сефедин Ислами, с. Слуп-
чане, Куманово.                                     (18173) 
Работна книшка на име Валентина Митковиќ, ул. "О. 
Револуција" бр. 4/2/14, Куманово.        (18175) 
Работна книшка на име Јане Игњатовски, Скопје. 
                                                                    (18198) 
Работна книшка на име Карабашева  Афродита, Ско-
пје.                                                                    (18199) 
Работна книшка на име Тодоров Љубомир, Скопје.     

                                                                (18200) 
Работна книшка на име Адемоска Незаќет, Струга.   

                                                                  (18202) 
Работна книшка на име Сулејмани Африм, Кичево.   

                                                                  (18212) 
Воена книшка на име Стојчевски Никола, Скопје. 
                                                                    (17987) 
Свидетелство на име Саноска Нурија,Струга.   18069 
Свидетелство на име Етеми Севди, Струга.     (18074) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Ајази 
Мајлинда, Струга.                                     (18075) 
Свидетелство од 5 одделение на име Блерта Хани, 
Струга.                                                                    (18076) 
Свидетелство од 8 одделение на име Заиде Истрефи, 
Струга.                                                                    (18077) 
Свидетелство од 7 одделение на име Јетон Бајку, Ст-
руга.                                                                    (18079) 
Свидетелство од 7 одделение на име Зенула Каба, Ст-
руга.                                                                    (18080) 
Свидетелство од 6 одделение на име Маир Хани, Ст-
руга.                                                                    (18083) 
Свидетелство од 8 одделение на име Атип Каба, Ст-
руга.                                                                    (18085) 

Свидетелство од 5 одделение на име Блерим Винца, 
Струга.                                                                    (18087) 
Свидетелство на име Таламаноски Ристо, Охрид. 
                                                                               (18088) 
Свидетелство од 5 одделение на име Несими Муамет, 
Тетово.                                                                    (18099) 
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Дијчиновиќ 
Жарко, с. Лабуништа, Струга.                       (18110) 
Свидетелство на име Ѓултен Зеќири,Тетово.     18161 
Свидетелство од 6 одделение на име Беќироски Му-
хамед, Струга.                                                     (18162) 
Свидетелство на име Тефик Јашари,Тетово.      18165 
Свидетелство од 8 одделение на име Ќазимоски Не-
зир, с. Лабуништа, Струга.                      (18167) 
Свидетелство на име Весна Петрова, ул. "Скоевска" 
бр. 11, Кочани.                                                     (18168) 
Свидетелство на име Димитровска Светлана, Крива 
Паланка.                                                     (18169) 
Свидетелство на име Василов Новица, Крива Палан-
ка.                                                                    (18170) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сабедин Бедији, 
Куманово.                                                     (18171) 
Свидетелство од 8 одделение на име Џемиље Бедије, 
Куманово.                                                     (18172) 
Свидетелство од 3 одделение на име Исени Бадиљ, 
Куманово.                                                     (18174) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Б. Шабани" на име Вилдан Етеми, Куманово.  (18176) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Б. Шабани" на име Еркан Рамадани, Куманово.(18177) 
Свидетелство на име Ѓоргев Ратко, Св. Николе.  (18178) 
Свидетелство од 3 година на име Максимова Ивана, 
ул. "8-ми Март" бр. 12, Кочани.                       (18179) 
Свидетелство на име Горгиева Динка, Радовиш. (18180) 
Свидетелство на име Божиќ Благица, Радовиш. 
                                                                   (18181) 
Свидетелство од 4 одделение на име Дафинка Илие-
ва, Неготино.                                                     (18182) 
Свидетелство од 3 година на име Синанова Хајрије, 
Велес.                                                                (18183) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јанузи Лирим, 
Прилеп.                                                        (18184) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бајрамоска Ис-
на, с. Дебреште, Прилеп.                              (18185) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Имероски 
Ајфер, с. Дебреште, Прилеп.        (18186) 
Свидетелство од 5 одделение на име Ајроски Урам, с. 
Белушино, Прилеп.                              (18187) 
Свидетелство од 7 одделение на име Бајрами Муаз, с. 
Аланци, Прилеп.                                              (18188) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од "Орде Чопела" на име Маринчески Лазар, ул. "К. 
Волнароски" бр. 120-Б, Прилеп.        (18189) 
Свидетелство од 3 година гимназија на име Мицеска 
Марија, Прилеп.                                           (18190) 
Свидетелство од 8 одделение на име Костовска Лен-
ка, с. Градешница, Битола.                      (18191) 
Свидетелство од 1 година на име Идајет Беќири, Ст-
руга.                                                                    (18204) 
Свидетелство на име Салифоски Мухамед, Мак. 
Брод.                                                                    (18209) 
Свидетелство на име Јаоски Умер,Мак. Брод.18210 
Свидетелство од 5 одделение на име Сенад Сулејма-
ни, Тетово.                                                    (18213) 
Свидетелство од 5 одделение на име Сенад Рамадани, 
с. Студеничани, Скопје.                                     (18214) 
Ученичка книшка од средно образование на име Ру-
шитоски Беким, Мак. Брод.                      (18211) 
Диплома издадена од СМУЦ "Др. Панче Караѓозов" 
на име Цветковска Светлана, Скопје.       (18020) 
Здравствена книшка на име Горшевски Игор, Битола.

                                                                    (18193) 
Здравствена книшка на име Јовановски Пеце, ул. "В. 
Каранѓелевски" бр. 64/13/3, Битола.       (18201) 
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Ј А В Н И    П О В И Ц И Понудите за купување на удели во писмена форма 
се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса 
на Агенцијата, назнаката �не отворај�, а под тоа �пону-
да�, назив на претпријатието за кое се однесува пону-
дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт 
лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-
чен број од лична карта. 

 
Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за тран-

сформација на претпријатијата со општествен капитал 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/93, 
48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата 
на Република Македонија за приватизација, објавува 

 Понудата треба да содржи: ЈАВЕН ПОВИК - Вредност на уделот што купувачот сака да го купи; ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ 
ДРУШТВА - Износот на средства што купувачот е подготвен да 

го плати;  
1. ДОО �РЕМОНТ� - Битола - Начин на плаќање (согласно законските прописи); 
- дејност - поправка и одржување на моторни возила; - Рок (датуми) за отплата-веднаш или на рати; 
- број на вработени - нема податоци; - Број на годишни рати (не повеќе од пет) и 
- за продажба: удел со вредност од 15.912 ЕУР, што 

претставува 6,80 % од главнината на друштвото; - Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на 
рати). - максимален дисконт: 0%; Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-
мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10 % 
од продажната цена на уделот. 

-
 
 минимална продажна цена на уделот: 15.912 ЕУР. 

2. ДОО �ТРИ ЧЕШМИ� - Штип 
- дејност - поледелство; Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата. 
- број на вработени - нема податоци; Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-

говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви-
ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата. 

- за продажба: удел со вредност од 1.225.287 ЕУР, 
што претставува 98,94 % од главнината на друштвото; 

- максимален дисконт: 90%; жиро-сметка на Агенцијата: - минимална продажна цена на уделот: 122.529 ЕУР. Број:                                            240-0100000350-94  
Банка депозитор:         Балканска Банка АД - Скопје 3. ДОО �ЕЛАН-99 ПЛУС� - Куманово 
Единствен даночен број:                 4030993262472 - дејност - разни животински продукти, пијалоци; 

- број на вработени - нема податоци; Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на јавниот повик на следната ад-
реса:  

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 
11.272 ЕУР, што претставува 8,45 % од главнината на 
друштвото; Агенција на Република Македонија за приватизаци-

ја, ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, пош. фах. 410 1000 
Скопје. 

- максимален дисконт: 0%; 
- минимална продажна цена на уделот: 11.272 ЕУР. 
 

Неуредните и неблаговременo доставените понуди 
нема да бидат предмет на разгледување. 

4. ДОО �НОМИКО� - Куманово 
- дејност - разни животински продукти, пијалоци; 
- број на вработени - нема податоци; Лицата заинтересирани за набавка на информатив-

ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, 
истиот може да го купат во Агенцијата секој работен 
ден од 800- 1500 часот по цена од 1.000,00 денари. 

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 
11.272 ЕУР, што претставува 8,44 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%;  
- минимална продажна цена на уделот: 11.272 ЕУР. Комисија за јавни набавки 
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ОДЛУК

Р. 
б . Акцион

1 Мисла 
2  Дојран 
3 Интерпро
4 Пелагони
5 Троска 
6 Пелагони
7 Краиште-
8 Машинск
9 Алумина 
10 Медицинс
11 Винојуг-Б
12 Чик 
13 МЗТ Леар
14 Пролукс 
15 Оаза Угос

трговија 
16 Словин Ју
17 Рудници Б

 
Акциите ќе би
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АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
И ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА  

ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 

ерско друштво Место 
Вредн ст на 
друш вото 

(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Максимален 
дисконт 

Скопје 460.163 62.388 13,56% 70,00% 
Нов Дојран 288.102 116.061 40,28% 70,00% 

грес Скопје 281.211 40.362 14,35% 80,00% 
ја транс Прилеп 165.953 404 0,24% 99,00% 

Скопје 341.549 98.884 28,95% 80,00% 
ја Кавадарци 393.419 141.859 36,06% 80,00% 
Тиквеш Кавадарци 2.045.168 668.106 32,67% 50,00% 
и сервис Кавадарци 178.952 85.089 47,55% 50,00% 

Скопје 7.967.208 3.934.633 49,39% 90,00% 
ка пластика Тетово 3.272.269 1.018.131 31,11% 0,00% 
огородица Гевгелија 154.298 126.839 82,20% 50,00% 

Куманово 20.169.948 2.543.677 12,61% 80,00% 
ница Скопје 3.757.178 926.144 24,65% 0,00% 

Прилеп 1.212.165 181.121 14,94% 0,00% 
тителство и Штип 1.023.608 136.354 13,32% 0,00% 
гококта Скопје 918.930 117.965 12,84% 0,00% 
ањани Скопје 1.674.525 5.190 0,31% 0,00% 
дат понудени на берзата најмалку 7 дена после нивното објавување. 
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Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски 

комбинат А.Д. Скопје, Управниот одбор на седницата 
одржана на ден 26.06.2002 година, ја донесе следнава 

702. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина-минерална 
вода на Претпријатието Т.Д. �Зого� ДОО-
ЕЛ од с. Велмеј, на локалитетот Кокоши-
но Гориче кај село Велмеј, во атарот на 
општина Белчиште, Охридско.................... 7

703. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина минерална 
вода и гас СО2 на �Веса� ДООЕЛ ек-
спорт-импорт, Тетово од лежиштето на 
локалитетот во околината на с. Слатино, 
општина Теарце, Тетовско.......................... 7

704. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина-градежен 
технички камен-доломит на �Беровиќ� 
ДОО увоз-извоз, Скопје, на наоѓалиштето 
на локалитетот �Маркова Сушица� кај се-
ло Осинчани, Скопско................................. 7

705. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина-градежен 
камен-варовник на �Фокус метал� ДОО 
Скопје од лежиштето на локалитетот во 
близина на село Раштак, Скопско.............. 8

706. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина-градежен 
камен-варовник на �Фокус метал� ДОО, 
Скопје, од лежиштето на локалитетот 
�Краставец� помеѓу селата Орман и Ни-
киштане, општина Ѓорче Петров, Скопје.. 8

707.  Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина - мермер на 
претпријатието �Белмар� АД од Скопје, 
на локалитетот Леково - Чаве кај село 
Ореовец во атарот на општина Прилеп...... 9

708. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина-кварцен 
чакал на �Стентон� ДООЕЛ Битола од ле-
жиштето на локалитетот во околината на 
село Брод, општина Бач, Битола................. 9

709. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина-минерална 
вода на �Синком� Куманово, од лежиште-
то на локалитетот �Црквиште-Клинчеви-
ца� кај село Клечевце, општина Клечевце, 
Кумановско................................................... 9

710. Правилник за начинот и постапката на ис-
плата во готово на побарувањата на ште-
дачите од штедилниците �ТАТ�-Битола, 
�Алфа С�-Скопје и �Лавци� Охрид............ 10

711. Одлука за начинот на вршење надзор над 
примената на прописите кои го регулира-
ат девизното и денарското работење и 
преземање мерки спрема банките............... 10

712. Одлука за најмалиот, односно најголемиот 
износ на девизи кој овластените банки за 
вршење платен промет со странство и кре-
дитни работи со странство мораат, односно 
можат да го држат на сметките во странство 
од 01.07.2002 до 30.09.2002 година................ 11

713. Одлука за изменување на Oдлуката за ко-
ристење на дел од девизните резерви за 
издавање на гаранции на овластените бан-
ки за работа со странство во функција на 
поддржување на стопанските активности.. 11

714. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за условите и начинот на вршење 
на менувачки работи.................................... 12

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕ-
НА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА  
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 
20 пушачки единици се утврдува како што следи: 

 
Вид на цигари Малопродажна  

цена/денари 
WEST Lights Formula 

Edition 55 
 

Член 2 
Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се применува од 01.07.2002 година. 
 

          Тутунски комбинат А.Д. Скопје 
           Претседател на Управен одбор, 

    Коста Кипровски, с.р. 
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