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787. 
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за избор на 

пратеници во Собранието на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2002), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОР-
НАКОМИСИЈА, СЕКРЕТАР И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ   

1. За членови на Државната изборна комисија, се 
именуваат: 

- Дане Илиев, судија на Врховниот суд на Републи-
ка Македонија, 

- Сабит Кранли, судија на Врховниот суд на Репуб-
лика Македонија, 

- Николчо Николовски, судија на Врховниот суд на 
Република Македонија, 

- Ајет Мехмети, судија на Врховниот суд на Репуб-
лика Македонија, 

- Мери Младеноска-Ѓорѓиевска, адвокат од Скопје, 
- Исамедин Лимани, дипломиран правник, 
- Кирил Андоновски, дипломиран правник и 
- Џемаљи Саити, дипломиран правник. 
2. За нивни заменици, се именуваат: 
- Пламен Георгиевски, дипломиран правник, совет-

ник во Секретаријатот за прописи и организација на 
Управата на Град Скопје, 

- м-р Мерсим Максути, дипломиран правник од Кичево, 
- Никола Илијев, дипломиран правник, директор на 

општите служби на Владата на Република Македонија, 
- Халил Сулејмани, дипломиран правник, заменик 

на секретарот на Владата на Република Македонија, 
- Александар Новакоски, адвокат од Скопје, 
- Насер Вејсели, дипломиран правник, 
- Андреја Андрејчин, дипломиран правник и 
- Музафер Камбери, дипломиран правник. 
3. За секретар на Државната изборна комисија, се 

именува: 
- Вјекослав Анѓеловски, дипломиран правник, виш совет-

ник во Службата на Собранието на Република Македонија. 
За заменик на секретарот се именува: 
- Расим Мустафа, дипломиран правник, вработен во 

Министерството за транспорт и врски. 
4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ваат да важат Одлуката за именување на претседател, 
членови на Државната изборна комисија, секретар и 
нивни заменици (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 36/98), Одлуката за изменување на Одлука-
та за именување на претседател, членови на Државната 
изборна комисија, секретар и нивни заменици (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/99), Одлу-
ката за изменување на Одлуката за именување на прет-
седател, членови на Државната изборна комисија, сек-
ретар и нивни заменици (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 57/2000). 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 07-2811/1                Претседател 

11 јули 2002 година            на Собранието на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
             Стојан Андов, с.р. 

788. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 51 став 3 од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/2002), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ВО 
МЕДИУМСКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ИЗБОР НА 
ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2002 ГОДИНА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се утврдуваат правилата за обезбе-

дување рамноправен пристап на организаторите на из-
борната кампања во јавните гласила, должината на тра-
ењето на медиумското претставување, методите на 
рекламирање и условите за користење на програмското 
време, односно просторот во јавните гласила. 
Под организатори на изборна кампања се подразби-

раат: политичка партија, две или повеќе политички 
партии заедно или група избирачи, подносители на 
листи на кандидати. 
Под јавни гласила се подразбираат: електронските 

медиуми (јавните радиодифузни претпријатија и тргов-
ските радиодифузни друштва) и печатените медиуми 
(дневните весници, и периодичните изданија) и новин-
ските агенции. 

 
Член 2 

Јавните гласила се должни при медиумското прет-
ставување на организаторите на изборната кампања да 
се придржуваат кон начелата за праведност, избаланси-
раност и непристрасност и да го изразува плурализмот 
на идеи и мислења. 
Овие правила не навлегуваат во уредувачката поли-

тика и редакциската самостојност на јавните гласила. 
 

Член 3 
Јавните гласила, во согласност со законот и оваа 

одлука, со свои правила ги утврдуваат обемот и обли-
ците на информирањето и следењето на изборните ак-
тивности, критериумите и обемот на бесплатното прет-
ставување и на платеното политичко рекламирање на 
организаторите на изборната кампања. 

 
Член 4 

Изборната кампања започнува на 15 август, а завр-
шува на 13 септември 2002 година во 24,00 часот и не 
смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот 
на изборите (изборен молк). 

 
II. ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ  

НА ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ 
 

Член 5 
Печатените медиуми чиј доминантен сопственик е 

државата, во соработка со Државната изборна комиси-
ја, имаат обврска без надоместок да ги информираат 
граѓаните за начинот и техниката на гласањето. 
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Член 6 
Печатените медиуми чиј доминантен сопственик е 

државата, доколку се определат за платено политичко 
рекламирање, на организаторите на изборната кампања 
треба да им обезбедат услови за пристап до рекламни-
от простор на еднаков и непристрасен начин. 

 
Член 7 

Платеното политичко рекламирање во печатените 
медиуми треба да биде соодветно и видливо означено 
како платено политичко рекламирање. 

 
III. ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ  
НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ МЕДИУМИ 

 
Член 8 

Јавното радиодифузно претпријатие Македонска 
радиотелевизија има обврска да објавува информации 
за целината на изборниот процес, за законската регула-
тива за избор на пратеници во Собранието на Републи-
ка Македонија, за активностите на сите учесници во 
изборната постапка, како и за текот на гласањето и за 
резултатите од изјаснувањето на граѓаните. 
Македонската радиотелевизија, во соработка со Др-

жавната изборна комисија, има обврска без надоместок 
да ги информира граѓаните за начинот и техниката на 
гласањето и за остварувањето на избирачкото право. 
Македонската телевизија има обврска да обезбеди 

редовно информирање и на избирачите со оштетен слух. 
 

Член 9 
Локалните јавни радиодифузни претпријатија се 

должни да објавуваат информации за активностите на 
сите учесници во изборните постапки на подрачјето на 
кое емитуваат програма. 
Претпријатијата од став 1 на овој член, во соработ-

ка со регионалните, односно општинските изборни ко-
мисии, имаат обврска без надоместок да ги информи-
раат граѓаните за начинот и техниката на гласањето. 

 
Член 10 

Трговските радиодифузни друштва што емитуваат 
програма на територијата на Република Македонија, 
доколку се вклучат во известувањето за изборните ак-
тивности, преземаат обврска да обезбедуваат информа-
ции од целата територија и изборниот процес да го сле-
дат до неговото завршување. 
Трговските радиодифузни друштва што емитуваат 

програма на локално ниво, доколку се вклучат во извес-
тувањето за изборните активности, преземаат обврска 
изборниот процес да го следат до неговото завршување. 

 
Бесплатно претставување 

Член 11 
Под бесплатно медиумско претставување се под-

разбира отстапување време за непосредна комуникаци-
ја на организаторите на изборната кампања со гласачи-
те, при што претставниците на организаторите на из-
борната кампања своите програми и ставови ги промо-
вираат слободно. 
Под бесплатно медиумско претставување не се под-

разбираат интервјуа, дебатни и други видови емисии 
во кои претставници на организаторите на изборната 
кампања меѓусебно дебатираат за одделни прашања од 
своите програми или ги конфронтираат своите ставови. 

 
Член 12 

Македонската радиотелевизија и локалните јавни 
радиодифузни претпријатија, на организаторите на из-
борната кампања се должни да им отстапат бесплатно 
време за претставување на нивните кандидати и прог-
рами, врз основа на праведни, објективни и транспа-
рентни критериуми. 
Датумот и редоследот на бесплатното претставува-

ње се утврдуваат со ждрепка. 

Член 13 
Трговските радиодифузни друштва самостојно од-

лучуваат дали на организаторите на изборната кампања 
ќе им отстапат бесплатно време за медиумско претста-
вување. 
Времето за бесплатно претставување го отстапуваат 

врз основа на праведни, објективни и транспарентни 
критериуми, а датумот и редоследот на претставување-
то го определуваат со ждрепка. 
Бесплатното време за изборно претставување треба 

да биде соодветно и видливо означено, на почетокот и 
на крајот на емисијата како "бесплатно време за прет-
ста ување". в

 
Платено политичко рекламирање 

Член 14 
Електронските медиуми на организаторите на из-

борната кампања можат да им отстапат време за плате-
но политичко рекламирање под еднакви услови за 
пристап и начин на плаќање. 
Под платено политичко рекламирање се подразбира 

емитување политичко-пропагандни пораки како што 
се: огласи, соопштенија, политички изборни спотови и 
други куси облици на политичко рекламирање. 
Во платеното политичко рекламирање спаѓа и еми-

тувањето на делови од снимки од митинзи, конвенции 
и други јавни настапи на организаторите на изборната 
кампања.  

Член 15 
Покрај времето за рекламирање утврдено со член 

51 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, 
за време на изборната кампања, електронските медиу-
ми можат да отстапат и дополнително време за платено 
политичко рекламирање и тоа јавните радиодифузни 
претпријатија најмногу до 7% (4,2 минути), а трговски-
те радиодифузни друштва најмногу до 20% (12 мину-
ти), на секој час емитувана програма. 

 
Член 16 

Времетраењето на секој од облиците на политичко 
рекламирање од член 14 став 2 на оваа одлука може да 
изнесува најмногу 1 минута и 30 секунди, а на секој од 
облиците на политичко рекламирање од член 14 став 3 
на оваа одлука најмногу до вкупно дозволеното време 
за рекламирање на еден час емитувана програма (кај 
јавните радиодифузни претпријатија 8,4 минути и кај 
трговските радиодифузни друштва 24 минути). 

 
Член 17 

Ha еден организатор на изборна кампања во удар-
ното време на телевизијата (од 18,00 до 23,00 часот), 
може да му се отстапи најмногу една третина од вкуп-
но дозволеното време за рекламирање во наведениот 
период (за јавниот сервис најмногу 14 минути, а за тр-
говските друштва 40 минути). 
На радиото, во периодот од 07,00 до 19,00 часот, на 

еден организатор на изборна кампања може да му се от-
стапи најмногу една шестина од вкупно дозволеното вре-
ме за рекламирање во овој период (за јавниот сервис нај-
многу 17 минути, а за трговските друштва 48 минути). 

 
Член 18 

Платеното политичко рекламирање не смее да се 
емитува во вести и други информативни програми, во 
детски, училишни и образовни емисии, како и за време 
на директни преноси на верски, спортски, културни, за-
бавни и други настани. 
Платеното политичко рекламирање не може да се 

емитува во бесплатното време за претставување отста-
пено на организаторите на изборната кампања, како и 
во дебатните емисии. 

 
Член 19 

Одговорноста за содржината на сите облици на пла-
тено политичко рекламирање ја сноси нарачателот, од-
носно организаторот на изборната кампања. 
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Електронскиот медиум е должен да одбие емитува-

ње на политичко-пропагандна порака доколку таа е на-
сочена кон насилно уривање на уставниот поредок или 
кон повикување на воена агресија и разгорување наци-
онална, расна или верска омраза и нетрпеливост или 
доколку во истата се врши злоупотреба на децата за 
политички цели. 

 
Член 20 

Платеното политичко рекламирање треба да биде 
соодветно и видливо означено, од почетокот до крајот 
на емисијата, како "платено политичко рекламирање". 

 
Други програми 

Член 21 
За време на изборната кампања и во периодот на 

изборниот молк, информирањето за редовните актив-
ности на органите на власта не смее да биде во фун-
кција на изборната кампања. 

 
Член 22 

За време на изборната кампања и во периодот на 
изборниот молк учеството на носителите на функции 
на власта и на претставници на политичките партии во 
радио и телевизиските програми што не се поврзани со 
изборите не смее да биде во функција на кампањата. 

 
Член 23 

Електронските медиуми кои ќе организираат дебат-
ни емисии со учество на претставници на организато-
рите на изборната кампања треба да обезбедат еднакви 
услови за одвивање на дебатата и еднаков третман на 
сите учесници во дебатата. 

 
Член 24 

Електронските медиуми не смеат да вршат директни 
преноси или да емитуваат интегрални снимки од митин-
зи, конвенции и други јавни собири на организаторите на 
изборната кампања, освен како платено политичко рекла-
мирање, под условите утврдени со оваа одлука. 

 
IV.   ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ  

НА СИТЕ ЈАВНИ ГЛАСИЛА 
 

Член 25 
Уредници, новинари и други лица ангажирани во 

подготвувањето емисии, односно текстови поврзани со 
изборите не можат да учествуваат во подготовките и 
реализирањето на изборната кампања. 
Доколку се определат за таква активност, должни 

се да престанат да ги вршат своите задачи во јавните 
гласила за времетраењето на изборната кампања, како 
и во деновите на изборниот молк. 

 
Член 26 

За време на изборната кампања, како и во периодот 
на изборниот молк, јавните гласила не смеат да емиту-
ваат платени огласи и реклами на државните органи 
чија цел е промовирање на нивните резултати и актив-
ности во функција на изборната кампања. 

 
Изборен молк 
Член 27 

За време на изборниот молк, кој започнува на 14 сеп-
тември во 00.00 часот, а завршува на 15 септември во 
19,00 часот, престануваат сите облици на медиумско 
претставување на организаторите на изборната кампања. 
При известувањето во деновите на изборниот молк, 

медиумите не смеат да емитуваат информации, изјави, 
соопштенија на политичари, политички партии, канди-
дати, организатори на изборна кампања и изборни шта-
бови, како и други облици на известување што се, отво-
рено или прикриено, во функција на изборната кампања 
и што можат да влијаат врз одлуката на избирачите. 

Објавување на резултати од испитувања  
на јавно мислење 

Член 28 
Јавните гласила при објавувањето на резултатите 

од испитувања на јавното мислење се должни да обез-
бедат доволно информации врз основа на кои јавноста 
ќе може да направи проценка за веродостојноста на ис-
питувањето, а посебно: 

- да ја наведе политичката партија или друга организа-
ција или лице кое го нарачало и платило испитувањето; 

- да го наведат името на институцијата што го извр-
шила истражувањето и применетата методологија; 

- да дадат показатели за големината и структурата на 
примерокот и границата на грешка на испитувањето и 

- да го наведат датумот, односно периодот во кој е 
спроведено истражувањето. 

 
Член 29 

Резултатите од испитувањата на јавното мислење се 
објавуваат заклучно со 10 септември 2002 година. 
Резултатите од испитувањата на јавното мислење 

што се спроведуваат на самиот ден на изборите (15 
септември) не смеат да се објавуваат пред 19,00 часот, 
односно пред затворањето на избирачките места. 

 
Член 30 

Јавните гласила не смеат да објавуваат резултати од 
други ненаучни и нерепрезентативни сондирања на јавно-
то мислење како што се: гласање на гледачи, слушатели 
или читатели преку телефон (телевоутинг), анкети спро-
ведени на Интернет, анкети спроведени врз нерепрезента-
тивен примерок и со сугестивни и каприциозни прашања.  

Право на одговор и исправка 
Член 31 

Доколку во некој од облиците на медиумско прет-
ставување се изнесени неточни информации за канди-
дат или политичка партија, јавното гласило е должно 
да му овозможи на кандидатот или на партијата право 
на одговор или исправка. 
Барањето за одговор или исправка може да се под-

несе во рок од пет дена од денот на објавувањето на 
информацијата. 
Одговорот или исправката треба да се ограничат са-

мо на демантирање на неточните податоци или инфор-
мации и да бидат приближно со иста должина како и 
изворно објавената информација. 
Јавните гласила се должни одговорот или исправка-

та да ја објават во најкус можен рок, а најдоцна 48 часа 
по добивањето на одговорот или исправката. Перио-
дичните печатени медиуми се должни одговорот или 
исправката да ја објават во првото наредно издание. 
Одговорот или исправката се објавува во приближ-

но ист временски термин, во иста или слична емисија, 
односно на истата страница на јавното гласило. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 32 
Јавните гласила се должни во рок од пет дена по 

влегувањето во сила на оваа одлука да ги објават пра-
вилата за рамноправно медиумско претставување и це-
новниците за платеното политичко рекламирање. 
Електронските медиуми се должни правилата и ценов-

ниците да му ги достават на Советот за радиодифузија. 
 

Член 33 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија".  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр.07-2815/1                              Претседател  
11 јули 2002 година         на Собранието на Република 
           Скопје                   Македонија,     
                                  Стојан Андов, с.р. 
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789. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИТЕ СУДОВИ 
ВО БИТОЛА, СКОПЈЕ И ШТИП 

 
1. За судии на Апелациониот суд во Битола, се из-

брани: 
- Снежана Богданоска, судија на Основниот суд во 

Прилеп и 
- Љубен Нешкоски, судија на Основниот суд во 

Прилеп. 
2. За судии на Апелациониот суд во Скопје, се из-

брани: 
- Светлана Трајчоска, судија на Основниот суд 

Скопје I - Скопје,  
- Исмаилхаки Хасани, судија на Основниот суд во 

Тетово и 
- Зоран Михајловски, судија на Основниот суд во 

Гостивар. 
3. За судија на Апелациониот суд во Штип е избран 
- Стојанче Рибарев, член на Републичкиот судски 

совет. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2804/1                Претседател 

11 јули 2002 година            на Собранието на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
           Стојан Андов, с.р. 

__________ 
790. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 од 
Законот за судовите (�Службен весник на Република 
Македонија� број 36/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ 
СУДОВИ ВО КРАТОВО И СТРУГА  

1. За претседател на Основниот суд во Кратово е 
избрана Надица Марковска. 

2. За претседател на Основниот суд во Струга е из-
бран Никола Спасески. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-2806/1               Претседател 
11 јули 2002 година на Собранието на Република 
           Скопје               Македонија, 

        Стојан Андов, с.р. 
___________ 

791. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ  И 
1. За судии на Основниот суд во Битола, се избрани: 
- Злата Маџаровска, секретар на Апелациониот суд 

во Битола и 

- Ѓезка Попрцова Триста, советник во Апелациони-
от суд во Битола, 

2. За судија на Основниот суд во Гостивар е избра-
на Лилјана Ицкова, референт за нормативни акти и од-
носи со судски спорови во Управниот и администра-
тивен орган на локалната самоуправа во општина Гос-
тивар. 

3. За судии на Основниот суд во Кавадарци, се из-
брани: 

- Лазар Нанев, правник во ОВР Кавадарци и 
- Љубинка Костадинова, секретар на Основниот суд 

во Кавадарци. 
4. За судија на Основниот суд во Куманово е избран 

Јован Ѓорѓиевски, стручен соработник на Основниот 
суд во Куманово. 

5. За судија на Основниот суд во Крушево е избран 
Кочо Иваноски, стручен соработник во Основниот суд 
во Крушево. 

6. За судија на Основниот суд во Охрид е избрана 
Јагода Трпеска, стручен соработник во Основниот суд 
во Охрид. 

7. За судија на Основниот суд во Охрид е избран 
Иво Попоски, адвокат од Струга. 

8. За судија на Основниот суд во Прилеп е избран 
Зоран Стеваноски, адвокат од Прилеп. 

9. За судии на Основниот суд Скопје I - Скопје, се 
избрани: 

- Катица Јовановска, главен аналитичар во Секто-
рот за аналитика и истражување при Министерството 
за внатрешни работи на Република Македонија и 

- Татјана Поповска - Николовска, стручен соработ-
ник во Апелациониот суд во Скопје. 

10. За судија на Основниот суд Скопје II - Скопје е 
избрана Афродита Шеху Асани, стручен соработник во 
Апелациониот суд во Скопје. 

11. За судии на Основниот суд во Струга, се избрани: 
- Васил Баткоски, стручен соработник во Основни-

от суд во Струга и 
- Аце Петрески, адвокат од Струга. 
12. За судии на Основниот суд во Штип, се избрани: 
- Светлана Јованова, стручен соработник во Основ-

ниот суд во Штип и 
- Ленче Манева, секретар на Основниот суд во 

Штип. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-2807/1               Претседател 
11 јули 2002 година на Собранието на Република 
           Скопје               Македонија, 

        Стојан Андов, с.р. 
___________ 

792. 
Врз основа на членовите 5 и 25 од Законот за јавно-

то обвинителство (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 11 јули 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ЗАМЕНИК  НА  ЈАВНИОТ   
ОБВИНИТЕЛ НА ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

ВО ШТИП 
 
1. За заменик на јавниот обвинител на Вишото јав-

но обвинителство во Штип се именува 
Јасна Жежова, заменик на јавниот обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Штип. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Бр. 07-2810/1                                Претседател 

11 јули 2002 година            на Собранието на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                                  Стојан Андов, с.р.  

___________ 
793. 
Врз основа на членовите 5 и 25 од Законот за јавно-

то обвинителство (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 11 јули 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИТЕ ОБ-
ВИНИТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИ-
ТЕЛСТВА ВО БИТОЛА, ГЕВГЕЛИЈА И ПРИЛЕП 

 
1. За заменик на јавниот обвинител на Основното 

јавно обвинителство во Битола е именуван 
Сулејман Алијевски, стручен соработник во Основ-

ниот суд во Битола. 
2. За заменик на јавниот обвинител на Основното 

јавно обвинителство во Гевгелија е именуван 
Владо Лазаревски, адвокат од Гевгелија. 
3. За заменици на јавниот обвинител на Основното 

јавно обвинителство во Прилеп, се именуваат: 
- Пецо Везироски, раководител на Бирото за врабо-

тување - Прилеп и 
- Димче Пажески, адвокат од Прилеп. 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Бр. 07-2809/1                              Претседател 

11 јули 2002 година            на Собранието на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                                  Стојан Андов, с.р.  

___________ 
794. 
Врз основа на член 47, став 3 од Законот за девиз-

ното работење (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 30/93, 54/00 и 49/01), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 09.07.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА СТЕКНУВАЊЕ НА ДЕНАРСКИ ПОБАРУВАЊА НА 
СТРАНСКИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за начинот на стекнување на денар-

ски побарувања на странски лица во Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 57/93, 34/94 и 85/99), во точка 1, по потточка 5) се 
додава нова потточка 6) која гласи: 

�6) по основ на извршени трансакции со хартии од 
вредност издадени од страна на Република Македонија�. 

2. Потточките 6), 7) и 8) стануваат 7), 8) и 9). 
3. Во точка 8 се додава нов став 3 кој гласи: 
�Одредбите од став 1 на оваа точка не се однесува-

ат за дипломатските и конзуларните претставништва 
во Република Македонија.� 

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

 
     Бр. 23-3516/1                      Претседател на Владата 
9 јули 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

795. 
Врз основа на член 78, став 2 и 3 од Законот за де-

визното работење (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 30/93, 54/00 и 49/01), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 09.07.2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУВА-
ЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ КОИ МО-
ЖАТ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за пријавување на ефективни стран-

ски пари кои можат да се внесуваат или изнесуваат од 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 39/93, 49/93, 104/00, 26/01 и 34/02), во 
точка 3, став 1, бројот �150� се заменува со бројот 
�5.000�. 

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

 
     Бр. 23-2552/2                      Претседател на Владата 
9 јули 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

796. 
Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за 

Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/2000) и член 7 од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 106/2001), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 09.07.2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ПОМЕЃУ 
БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ 

 
Член 1 

Од Буџетот на Министерството за транспорт и вр-
ски од ставка 472112 се прераспределуваат средства во 
износ од 30.000.000,00 (триесет милиони денари) на 
Министерството за култура. Средствата се прераспре-
делуваат од жиро сметката на Министерството за тран-
спорт и врски 130010025663718-Програма 11. 

 
Член 2 

Средствата се прераспределуваат на Министерство-
то за култура за изградба на објекти од културата. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 23-3625/1                      Претседател на Владата 
9 јули 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
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797. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 106/2001 и 46/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 2 јули 2002 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 2002 година (�Службен весник на Република Македонија� бр. 106/2001 

и 46/2002) се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел: 
  

09002 - Министерство за финансии - функции на државата 
12 - Функција 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после  
прераспределбата 

443312 Надомест по основ на 
структурни реформи 

1.295.000.000 25.000.000 1.320.000.000 
 

02001 - Собрание на Република Македонија 
11 - Администрација 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после 
прераспределбата 

427117 
463211 

Репрезентација 
Купување на канцелариска 
опрема 

5.200.000 
5.000.000 

-1.000.000 
-1.000.000 

4.200.000 
4.000.000 

 
02002 - Државен завод за ревизија 
11 - Администрација 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после 
прераспределбата 

463111 Купување на канцелари-
ски мебел 

2.100.000 -1.000.000 1.100.000 
 

06001 - Министерство за внатрешни работи 
12 - Безбедност 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после 
прераспределбата 

421112 
424211 
425113 

 
427122 

Водовод и канализација 
Униформи 
Поправка и сервисирање 
на авиони и хеликоптери 
Други оперативни расходи 

13.000.000 
150.000.000 

8.000.000 
 

3.000.000 

-3.000.000 
-2.000.000 
-3.000.000 

 
-1.000.000 

10.000.000 
148.000.000 
5.000.000 

 
2.000.000  

09003 - Царинска управа 
11 - Администрација 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после 
прераспределбата 

420113 
 

424111 

Патување во земјата-смес-
тување 
Канцелариски материјали 

1.459.000 
 

4.000.000 

-1.000.000 
 

-1.000.000 

459.000 
 

3.000.000  
10001 - Министерство за економија 
12 - Политики и регулатива 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после 
прераспределбата 

423112 
424114 

 
426511 

Телефон и телефакс 
Други административни 
материјали 
Семинари и конференции 

5.600.000 
1.310.000 

 
640.000 

-1.000.000 
-700.000 

 
-300.000 

4.600.000 
610.000 

 
340.000  

13001 - Министерство за транспорт и врски 
11 - Администрација 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после 
прераспределбата 

422111 
424111 
467121 

Централно греење 
Канцелариски материјали 
Изградба на други објекти 

1.765.000 
4.362.000 

108.000.000 

-500.000 
-500.000 

-2.000.000 

1.265.000 
3.862.000 

106.000.000  
14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
11 - Администрација 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после 
прераспределбата 

420121 
 

423211 
443713 

 
471112 

Патување во странство 
хранарина (дневница) 
Горива и масла 
Трансфери до берзата за 
земјоделски производи 
Ревитализација на села 

3.200.000 
 

1.370.000 
4.000.000 

 
25.000.000 

-1.000.000 
 

-500.000 
-1.000.000 

 
-2.000.000 

2.200.000 
 

870.000 
3.000.000 

 
23.000.000  
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15001 - Министерство за труд и социјална политика
11 - Администрација 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после 
прераспределбата 

464116 Купување на други мотор-
ни возила 

1.500.000 -1.500.000 - 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Маке-

донија�. 
 

     Бр. 23-3588/1                                      Претседател на Владата 
2 јули 2002 година                                   на Република Македонија, 

    Скопје                                                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
 

 98. С.11003 Нефинансиски друштва контролирани од 
странство Врз основа на член 18, став 2 од Законот за држав-

ата статистика (�Службен весник на Република Маке-
онија� бр. 54/97), Владата на Република Македонија, 
а седницата одржана на 9.07.2002 година, донесе 

С.11009  Нефинансиски претпријатија во постапка 
на трансформација на сопственоста 

 
 С

 
.12      Финансиски друштва 

О Д Л У К А 
С
 

.121   Централна банка А УТВРДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА  СТАНДАРДНА  
ЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ С .122   Други монетарно - финансиски институции СЕКТОРИ 

С.12201 Други монетарно-финансиски институции 
под јавна контрола 

 
Член 1 

С. 12202 Домашни приватни, други монетарно-фи-
нансиски институции  

Со оваа одлука се утврдува Национална стандардна 
ласификација на институционалните сектори - по сек-
ори, подсектори и групи, заснована на Европскиот 
истем на сметки, ЕСС-95 и на Системот на национал-
и сметки на Обединетите нации, СНС-93. 

С.12203 Други монетарно-финансиски институции 
контролирани од странство 
С. 12209 Финансиски претпријатија во постапка на 

трансформација на сопственост Националната стандардна класификација на инсти-
уционалните сектори е составен дел на оваа одлука.  

С.123 Други финансиски посредници, освен оси-
гурителните друштва и пензиските фондови 

 
Член 2 

С.12301 Други финансиски посредници под јавна 
контрола, освен осигурителните друштва и пензиските 
фондови 

Националната стандардна класификација на инсти-
уционалните сектори ќе се користи за усогласување 
а монетарната, финансиската и статистиката на наци-
нални сметки и други области во текот на прибирање-
о, обработката, анализата и објавувањето на статис-
ички податоци. 

С.12302 Домашни, приватни други финансиски пос-
редници, освен осигурителните друштва и пензиските 
фондови 
С.12303 Други финансиски посредници, освен осигу-

рителните друштва и пензиските фондови контролирани 
од странство 

 
Член 3 

Описите, дефинициите, начинот и постапката за 
аспоредувањето на институционалните единици во 
ектори, подсектори и групи ги утврдува директорот на 
ржавниот завод за статистика со Методологија. 

С.12309 Други финансиски посредници, освен осигу-
рителните друштва и пензиските фондови во постапка 
на трансформација на сопственоста 

 Државниот завод за статистика ги следи промените 
о меѓународните стандарди во областа на секториза-
ијата. 

С.124 Помошни финансиски институции 
С.12401 Помошни финансиски институции под јавна 

контрола  
С.12402 Домашни, приватни помошни финансиски 

институции 
Член 4 

Централниот регистар на Република Македонија во 
егистарот на деловните субјекти ќе ги води и шифри-
е за институционалните сектори. 

С. 12403 Помошни финансиски институции контро-
лирани од странство 
С.12409 Помошни финансиски институции во пос-

тап а на трансформација на сопственоста 
 

к
 Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
бјавувањето во �Службен весник на Република Маке-
онија�. 

С.125 Осигурителни друштва и пензиски фондови 
освен ПИОМ 
С.12501 Осигурителни друштва и пензиски фондови 

под јавна контрола  
   Бр. 23-3496/1                        Претседател на Владата, С.12502 Домашни, приватни осигурителни друштва 

и пензиски фондови  јули  2002 година                на Република Македонија, 
   Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. С.12503 Осигурителни друштва и пензиски фондови 

контролирани од странство  
НАЦИОНАЛНА СТАНДАРДНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ С.12509 Осигурителни друштва и пензиски фондови 
во п стапка на трансформација на сопственоста о

  
С.1          Вкупна економија С

 
.13 Држава 

 
С.1311 Единици на централно ниво на државата С.11        Нефинансиски друштва 
С.13111 Корисници на Буџетот на РМ  
С.131111 Биро за стоковни резерви С.11001  Јавни нефинансиски претпријатија 
С.13112   Единки корисници на Буџетот на РМ С.11002  Домашни приватни нефинансиски друштва 
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С.13113   Државни фондови 
С.131131 Фонд за магистрални и регионални патишта 
С. 13114  Останати фондови и други единици на цен-

трално ниво на државата 
 
С.1313 Единици на локално ниво на државата 
С.13131 Корисници на буџети на единиците на ло-

калната самоуправа 
С.13132 Фондови на локално ниво на државата 
С
 

.13133 Други единици на локално ниво на државата 
С.1314 Фондови за социјално осигурување 
С.13141 Фонд за пензиско и инвалидско осигурување 
С.13142 Фонд за здравство 
С
 

.13143 Завод за вработување 
С.14 Домаќинства 
С.141 Работодавачи (со исклучок на работниците за 

своја сметка) 
С. 142 Самовработени 
С.143    Вработени 
С.144  Приматели на приходи од сопственост и од 

трансфери 
С.1441 Приматели на приходи од сопственост 
С.1442 Приматели на пензии 
С.1443 Приматели на приходи од други трансфери 
С
 

.145   Други 
С.15 Непрофитни институции кои им служат на 

домаќинствата 
 
С.2 Странство 
 
С.21    Европска унија 
С.211  Држави-членки на ЕУ 
С.212  Институции на ЕУ 
С.22    Трети земји и меѓународни организации 

___________ 
799. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2 јули 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТ-
НА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
1. Се разрешува Јове Кекеновски од должноста др-

жавен секретар во Министерството за животна средина 
и просторно планирање, на негово барање. 

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

 
     Бр. 17-3419/2       Претседател на Владата 
2 јули 2002 година     на Република Македонија, 

   Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

800. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2 јули 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
1. За државен секретар во Министерството за жи-

вотна средина и просторно планирање се именува      
д-р Никола Панов. 

 2 јули 2002 година     на Република Македонија, 

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

 
     Бр. 17-3477/1        Претседател на Владата 
2 јули 2002 година     на Република Македонија, 

   Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

801. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ФОНДОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
1. Се разрешува д-р Драги Димитриевски од дол-

жноста директор на Фондот за животна средина, на не-
гово барање. 

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

 
     Бр. 17-3420/2       Претседател на Владата 
2 јули 2002 година     на Република Македонија, 

   Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

802. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000) и член 4-в од Одлуката 
за изменување и дополнување на Одлуката за основање 
на Јавно водостопанско претпријатие (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 39/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 
2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОДЕЛБА НА КАПИТА-
ЛОТ НА ПОСТОЈНИТЕ ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ ОД 
КОИ  СЕ  ИЗДВОЈУВААТ ДЕЛОВИ  ОД  ЈВП �ВО- 
ДОСТОПАНСТВО  НА  МАКЕДОНИЈА� СКОПЈЕ 

 
1. За претседател и членови на Комисијата за по-

делба на капиталот на постојните деловни единици од 
кои се издвојуваат делови од ЈВП �Водостопанство на 
Македонија� - Скопје се именуваат: 

 
а) за претседател 
- Борис Камберов, раководител на Сектор во ЈВП 

�Водостопанство на Македонија� - Скопје, 
 
б) за членови: 
- Лиљана Ристевска, раководител на Сектор во ЈВП 

�Водостопанство на Македонија� - Скопје, 
- Александар Сапунџиовски, виши републички ин-

спектор во Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, 

- Иван Ставрев, раководител на Водостопанство 
�Вардар� - Скопје, 

- Добре Тренчевски, раководител на Водостопан-
ство �Пелагонија� - Битола. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-3296/2        Претседател на Владата 

   Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 
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803. 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 
39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе 

 
     Бр. 17-3478/1      Заменик на претседателот 
2 јули 2002 година      на Владата на Република , 

    Скопје                                          Македонија, 
                     м-р Џевдет Насуфи, с.р. Р Е Ш Е Н И Е 

___________ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ 
807. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе 

 
1. Иван Андоновски се разрешува од должноста ди-

ректор на Агенцијата на Република Македонија за при-
ватизација - Скопје, на негово барање. е 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕ-
ЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС  

     Бр. 17-3418/2        Претседател на Владата  2 јули 2002 година     на Република Македонија, 1. За заменик на директорот на Затворот Скопје со 
отворени одделенија во Крива Паланка и Велес се име-
нува Халит Сејдиу. 

   Скопје                о Георгиевски, с.р.               Љубч
___________ 

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

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 
санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 јуни 2002 година, донесе 

 
     Бр. 17-3500/1      Заменик на претседателот  2 јули 2002 година      на Владата на Република Р Е Ш Е Н И Е    Скопје                                        Македонија, ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 

НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ВО СКОПЈЕ 
СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА  

                     м-р Џевдет Насуфи, с.р. 
___________ 

808. ПАЛАНКА И ВЕЛЕС  Врз основа на член 23 од Законот за јавните патиш-
та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 годи-
на, онесе 

1. Фаредин Мифтари се разрешува од должноста за-
меник на директорот на Затворот Скопје со отворени 
одделенија во Крива Паланка и Велес. 

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

д 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИС-
ТР ЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ 

 
       Бр. 17-3347/1      Заменик на претседателот 
18 јуни 2002 година      на Владата на Република А      Скопје                                       Македонија, 1. Абедин Имери се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Фондот за магистрални и реги-
онални патишта - Скопје. 

      евдет Насуфи, с.р.               м-р Џ
___________ 

805. 
2. За член на Управниот одбор на Фондот за магис-

трални и регионални патишта - Скопје се именува Ме-
мет Селмани. 

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 
санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 јуни 2002 година, донесе 3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЗАТВОРОТ ВО СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОД-
ДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС 

 
     Бр. 17-3501/1      Заменик на претседателот 
2 јули 2002 година      на Владата на Република     Скопје                                        Македонија, 1. За заменик на директорот на Затворот во Скопје 

со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес се 
именува Фаик Џони. 

                    м-р Џевдет Насуфи, с.р. 
___________ 

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

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе 

 
       Бр. 17-3348/1      Заменик на претседателот 

 18 јуни 2002 година      на Владата на Република 
Р Е Ш Е Н И Е      Скопје                                        Македонија, 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШ-

ТАТА - СКОПЈЕ 

                                                  м-р Џевдет Насуфи, с.р. 
806. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе 

 
1. Исмет Лимани се разрешува од должноста дирек-

тор на Јавното претпријатие за стопанисување со па-
сиштата - Скопје.  

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВО-
РЕ И ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС  Н      Бр. 17-3502/1      Заменик на претседателот 

1. Се разрешува Фаик Џони од должноста заменик 
на директорот на Затворот Скопје со отворени одделе-
нија во Крива Паланка и Велес. 

2 јули 2002 година      на Владата на Република 
   Скопје                                        Македонија, 

                    м-р Џевдет Насуфи, с.р. 
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810. 1.8. Банките се должни да водат евиденција за купе-

ните благајнички записи по клиенти. Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе 

1.9. Со благајничките записи може да се тргува на 
секундарниот пазар. 
Трансферот на финансиските средства по основа на 

тргување на благајнички записи на секундарниот пазар 
ќе се одвива преку системот за порамнување на Народна 
банка (МИПС), со цел да се изврши пренос на сопстве-
носта на благајнички записи на денот на тргувањето. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ   1. За директор на Јавното претпријатие за стопани-

сување со пасиштата - Скопје се именува Фаик Џони. 2. ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
АУКЦИИТЕ 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

I. Редовни аукции 
2.1. Народна банка спроведува редовни аукции сог-

ласно утврдени термини на одржување.  
а) Објавување на проспект за аукција      Бр. 17-3503/1      Заменик на претседателот 
2.2. Народна банка, во 14:30 часот во работниот ден 

кој претходи на денот на одржување на аукцијата, пре-
ку Web апликацијата на НБРМ - Аукција на благајнич-
ки записи (во натамошниот текст: Web апликација на 
НБРМ), упатува проспект до сите банки, во кој се наве-
дени условите за учество на аукцијата. 

2 јули 2002 година      на Владата на Република 
   Скопје                                        Македонија, 

                    м-р Џевдет Насуфи, с.р. 
___________ 

811. 
Врз основа на член 15 став 2 и член 64 точка 2 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на РМ� бр. 3/2002), Советот на На-
родна банка на Република Македонија на својата CI-ва 
седница, одржана на 06.07.2002 година, донесе 

2.3. Во проспектот се наведуваат: 
- датумот на одржување на аукцијата, 
- времето на одржување и времето на прием на по-

нуди за учество на аукцијата, 
- типот на тендерот за спроведување на аукцијата,  
- ознаката на хартијата од вредност во следниот 

формат ЦБ2002/Х-У, при што кратенката ЦБ означува 
дека станува збор за записи на централната банка, бро-
евите 2002 ја означуваат годината кога записите се 
продадени, на местото на Х стои редниот број на аук-
цијата која се одржува во тековната година, и на место-
то на У се наведува рокот на достасување на благајнич-
ките записи, 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДАЖБА, ЦИРКУЛАЦИЈА И 
ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НА-
РОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
1.1. Со оваа одлука се утврдуваат правилата за из-

давање, продажба, циркулација и исплата на благајнич-
ки записи на Народна банка на Република Македонија 
(во натамошниот текст: благајнички записи).  

- датумот на достасување на благајничките записи, 
- износот на благајнички записи (изразен во денари), 

кој Народна банка го нуди за продажба на аукцијата и, 1.2. Народна банка на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Народна банка) во согласност со 
рамките на утврдената проекција на монетарната поли-
тика и краткорочните ликвидносни проекции за пот-
ребната маса на примарни пари, одлучува за издавање 
и продажба на благајнички записи. 

- цената наведена со точност од 4 децимали, кај 
тендер со износи. 

2.4. Народна банка во согласност со целите и насоки-
те на монетарната политика, а во зависност од движења-
та на финансиските пазари, го избира типот на тендерот 
за спроведување на аукција на благајнички записи: тен-
дер со износи или тендер со каматни стапки. 

1.3. Благајничките записи се издаваат во денари. 
Благајничките записи се продаваат по дисконтиран 

износ, а на денот на доставувањето Народна банка ја ис-
плаќа номиналната вредност на благајничките записи. 

2.5. При тендер со износи (volume tender), износот и 
каматната стапка на аукцијата се одредени од страна на 
централната банка. Оваа каматна стапка може да биде 
претходно објавена или може да се открие откако учес-
ниците ќе ги поднесат нивните понуди, односно да би-
де дел од резултатите од аукцијата. Банките аукцираат 
само со износи. 

Дисконтираниот износ се пресметува по формулата:  
Дисконтиран износ= Номинален износ *цена 

         100 
 

Цената на 100 единици номинална вредност на бла-
гајнички записи се пресметува по формулата:  2.6. При тендер со каматни стапки (interest rate 

tender), централната банка го објавува износот на аук-
цијата и им дава можност на банките да аукцираат и со 
износи и со цени (каматни стапки). Средствата се ало-
цираат по цени (каматни стапки) од понудите на банки-
те (американски тип на аукција). 

 
             Цена =     100 

      (1+кс/100)^(д/365) 
 
Каде 
кс - каматна стапка на годишно ниво Народна банка има право да утврди минимална це-

на (максимална каматна стапка).    
 
д - рок на доставување 

б) Понуди за аукции 1.4. Благајничките записи се во дематеријализирана 
форма. 2.7. Банките го пријавуваат своето учество на аук-

циите со понуди за купување на благајнички записи. 1.5. Благајничките записи се продаваат на аукции 
кои ги спроведува Народна банка. 2.8. Понудите се доставуваат до Народна банка во 

периодот од 10:30 до 11:00 часот на денот на одржува-
њето на аукцијата. 

1.6. Право на учество на аукциите имаат сите банки 
регистрирани согласно со постоечките прописи. 

Понудите за учество на аукцијата учесниците ги 
доставуваат со пристап на Web апликацијата на НБРМ, 
со користење на сопственото корисничко име и лозин-
ка. Методот на користење на Web апликацијата на 
НБРМ е детално опишан во Упатство за работа со Web 
апликацијата на НБРМ.  

1.7. Народна банка води регистар за сопственоста 
на благајничките записи по банки, продадени во име и 
за сметка на банките (во натамошниот текст: сопствени 
благајнички записи).  
Продадените благајнички записи во име на банките, 

а за туѓа сметка (во натамошниот текст: клиентски бла-
гајнички записи) се водат синтетички на издвоена кли-
ентска сметка за секоја банка поединечно. 

Во времето за прием на понудите НБРМ нема увид во 
податоците кои учесниците ги наведуваат во понудите.  
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Народна банка е должна да обезбеди тајност на ус-

ловите понудени од учесниците на аукциите. 
2.20. При тендер со износи, учесниците се известуваат 

само за вкупно реализираниот износ и за цената (каматна-
та стапка) во случај кога не е претходно објавена. 2.9. Елементите кои треба да бидат содржани во по-

нудата на секој учесник на аукцијата зависат од типот 
на тендерот. 

г) Реализирање на прифатените понуди 
2.21. Учесниците на аукцијата се должни за купени-

те благајнички записи да извршат уплата на дисконти-
раниот износ истиот ден, по завршувањето на аукција-
та на сметка на Народна банка. 

2.10. Во случај на тендер со каматни стапки, во по-
нудата се наведува цена (каматна стапка) со точност од 
четири децимали и износот со кој учесникот аукцира. 
Во овој случај, секој учесник може да достави неколку 
понуди за учество на аукцијата, со различни цени (ка-
матни стапки). 

2.22. По извршената уплата на благајничките запи-
си од страна на банките, Народна банка ги вклучува 
доделените записи во портфолиото на банките. 

2.11. Доколку Народна банка спроведува тендер со 
износи, учесниците аукциираат само со износот. 

2.23. Народна банка издава документи за потврда 
на сопственоста на благајничките записи, купени од 
стр на на банките во свое име и за своја сметка.  2.12. Минималниот износ за учество на аукцијата 

изнесува 1.000.000 денари. Секое зголемување над ми-
нималниот износ ќе се врши со додавање на заокруже-
ни износи од 100.000 денари. 

а
 
II. Вонредни аукции 
2.24. Во случај на непланирани вишоци на ликвид-

ност во банкарскиот систем, Народна банка може да 
упати проспект за вонредна аукција. 

2.13. Доставените понуди се неотповикливи по ис-
текот на утврдениот термин за прием на понуди. 

2.14. Понудите кои не ги исполнуваат условите 
предвидени во оваа одлука согласно WEB апликација-
та не се прифаќаат. 

2.25. Вонредната аукција ги има истите карактерис-
тики со редовната аукција со таа разлика што учесни-
ците не се однапред информирани за денот на нејзино-
то одржување. Од оваа причина, Народна банка по те-
лефонски пат ги известува учесниците за времето на 
одр ување на вонредната аукција. 

в) Принципи на распоредување на понудите и ре-
зултати од аукцијата 

2.15. По истекот на времето за прием на понуди, во 
периодот од 11:00 до 11:15 часот, зависно од типот на 
тендерот, Народна банка ги распоредува понудите 
спрема одредени принципи. 

ж
 
3. ЦИРКУЛИРАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ 
3.1. Сопствените благајнички записи банката може: 
- да ги заложи за добивање кредити од Народна 

банка, 
Во случај кога Народна банка спроведува тендер со 

износи, а вкупната побарувачка ја надминува понудата, 
понудите се распределуваат сразмерно на аукцираниот 
износ за купување на благајнички записи (принцип за 
сразмерна распределба). 

- да ги заложи за добивање дозволено дневно пре-
чекорување од Народна банка, 

- да тргува на секундарен пазар. 
Во случај кога Народна банка спроведува тендер со 

каматни стапки тогаш понудите се распоредуваат спо-
ред понудената цена (каматна стапка) почнувајќи од 
највисоката цена (најниска каматна стапка) (принцип 
на приоритет на понудената цена (каматна стапка). До-
колку се случи повеќе учесници да понудат иста цена 
(каматна стапка), а вкупната побарувачка ја надминува 
понудата, понудите се распределуваат сразмерно на 
аукцираниот износ за купување на благајнички записи 
(принцип за сразмерна распределба).  

3.2. Во периодот на користење на кредит и дозволено 
дневно пречекорување од Народна банка дадените благај-
нички записи во колатерал привремено не циркулираат. 
На денот на достасувањето на кредитот банката ги 

враќа користените средства, а заложените благајнички 
записи се во циркулација. 

3.3. Кога банката продава благајнички записи на се-
кундарниот пазар, должна е да достави налог до На-
родна банка за префрлање на сопственоста на благај-
ничките записи. 

Народна банка го задржува правото да ги одбие пону-
дите со услови кои отстапуваат од пазарните движења. 

Кога банката купува благајнички записи на секун-
дарниот пазар должна е да достави налог за трансфер 
на финансиски средства до Народна банка.  2.16. Резултатите од аукцијата содржат успешни и 

неуспешни понуди. 3.4. Кога клиентот продава благајнички записи на 
секундарниот пазар, банката кај која се евидентирани 
благајничките записи на клиентот должна е да достави 
налог до Народна банка за префрлање на сопственоста 
на благајничките записи.  

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

без последици. Кога клиентот купува благајнички записи на секун-
дарниот пазар, банката кај која се евидентирани благај-
ничките записи на клиентот должна е да достави налог 
за трансфер на финансиски средства до Народна банка.  

2.17. Народна банка по електронски пат ги известу-
ва банките дека се објавени резултатите од аукцијата. 
Секој учесник преку Web апликацијата на НБРМ 

има пристап до сопствените резултати од аукцијата.  3.5. По утврдувањето на усогласеноста на налогот 
на продавачот и налогот на купувачот, Народна банка 
врши истовремен пренос на средствата и на сопстве-
носта на благајничките записи. 

2.18. Сите банки преку Web апликацијата на НБРМ 
имаат пристап до вкупните резултати од секоја поеди-
нечна аукција. 

2.19. Во случај на тендер со каматни стапки, вкуп-
ните резултати од аукцијата содржат податоци за вкуп-
но реализираниот износ, за пондерираната (просечна) 
цена (каматна стапка) на аукцијата, како и за минимал-
ната и максималната цена (каматна стапка) од успеш-
ните понуди. 

3.6. За спроведување на техниката на доставување-
то на налогот за пренос на сопственоста на благајнички 
записи и налогот за трансфер на финансиските сред-
ства, гувернерот на Народна банка пропишува Упат-
ств  кое е составен дел на оваа одлука. о

 Пондерираната (просечна) цена се пресметува по 
фор улата: 4. ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ м 4.1. На денот на достасување на благајничките за-

писи, Народна банка врши исплата на номиналниот из-
нос на благајничките записи. 

Пондерирана цена =       Σ(Cn*Qn) 
 
  

 
                      Σ(Qn) 

5. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ Каде: 
Cn - цена на успешна понуда на учесник n; 5.1. Доколку банката не уплати соодветен износ на 

средства по основ на доделени благајнички записи на 
аукција на сметката на Народна банка на која се водат 
благајнички записи, Народна банка ќе пресмета затезна 
камата на износот на неуплатените средства. 

Qn - доделен износ на благајнички записи на учес-
ник n; 
Σ(Qn) - реализиран износ на благајнички записи; 
n - учесник. 
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Банките се должни да ја платат затезната камата 

согласно став 1 првиот работен ден од денот на наста-
нување на обврската. 
Народна банка го задржува правото покрај мерките 

од точка 5.1. да преземе и други мерки. 
5.2. Доколку се утврди дека банката не постапила 

согласно точките 3.3. и 3.4. од оваа одлука, Народна 
банка има право да преземе мерки согласно постоечка-
та регулатива. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Со денот на започнување со примена на оваа 

одлука престанува да важи Одлуката за спроведување 
на аукција на благајнички записи на Народна банка на 
Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
24/2000). 

6.2. Оваа одлука влегува во сила осум дена по обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 01.09.2002 година. 

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

___________ 
812. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата CI-ва седница одр-
жана на 06.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПЛАЌА 
ПРОВИЗИЈА ЗА КУПУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ 
ЗАПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Одлуката за условите и начинот под кои Народна 

банка на Република Македонија плаќа провизија за ку-
пување на благајнички записи на Народна банка на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
8/2002) престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
О. бр. 02-15/CI-2/2002                   Претседател 
  6 јули 2002 година      на Советот на Народна банка на 
           Скопје                         Република Македонија 
                 Гувернер, 
         Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
813. 
Врз основа на член 64 точка 10 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата CI-ва седница, одр-
жана на 06.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА  
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат видот и условите за 

користење на инструменти за обезбедување на кредити 
и дозволено дневно пречекорување кои Народна банка 
на Република Македонија (во натамошниот текст: На-
родна банка) ги одобрува на банките. 

2. Народна банка како инструменти за обезбедува-
ње прифаќа висококвалитетни хартии од вредност. 

3. Како инструменти за обезбедување се користат 
хартии од вредност евидентирани во системот за елек-
тронско книговодство на Народна банка или во Цен-
тралниот депозитар на хартии од вредност. 
Хартиите од вредност кои се евидентирани во сис-

темот за електронско книговодство на Народна банка, 
во случај на користење на кредит или дозволено днев-
но пречекорување банката ги дава во владетелски залог 
на Народна банка, при што истите привремено не цир-
кулираат. 
За регулирање на правата и обврските по основ на 

заложените хартии од вредност банките доставуваат до 
Народна банка Изјава за солемнизација. 

4. Видот на хартиите од вредност кои Народна бан-
ка ги прифаќа како инструменти за обезбедување ги 
определува гувернерот со �Листа на хартии од вред-
ност кои може да се користат како колатерал за доби-
вање кредит од НБРМ�, која се објавува квартално. 

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

 
О. бр. 02-15/CI-3/2002                   Претседател 
  6 јули 2002 година      на Советот на Народна банка на 
           Скопје                         Република Македонија 
                 Гувернер, 
         Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
814. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата CI-ва седница, одр-
жана на 06.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Општи одредби 
1. Со оваа одлука се регулираат каматните стапки 

кои Народна банка на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Народна банка) ги наплаќа на одобре-
ните кредити и други побарувања, каматните стапки 
кои Народна банка ги плаќа на примените депозити и 
други обврски, како и начините на пресметување, нап-
лата и плаќање на каматите. 
Каматните стапки на Народна банка се утврдуваат 

во согласност со целите, определени во Законот за На-
родна банка, а во зависност од движењата на финан-
сиските пазари. 
Каматните стапки на Народна банка се утврдуваат 

на г дишно ниво. о
 
II. Активни каматни стапки 
2. Есконтната стапка на Народна банка ја утврдува 

Советот на Народна банка. 
Есконтната стапка на Народна банка изнесува 

10,70%. 
3. Каматните стапки на кредитите со колатерал во 

хартии од вредност, договорите за реоткуп на финанси-
ски инструменти и девизните своп операции за обезбе-
дување на денарска ликвидност, во случај на примена 
на тендер со каматни стапки, се утврдуваат аукциски, а 
во случај на примена на тендер со износи ги утврдува 
гувернерот. 

4. Каматната стапка на ломбардните кредити и де-
визните своп трансакции, кои Народна банка ги одоб-
рува преку ноќ, ја утврдува Советот на Народна банка. 
Каматната стапка на кредитите од став 1 од оваа 

точка изнесува 23,00%. 
5. Каматните стапки на останатите операции на На-

родна банка за обезбедување на денарска ликвидност, ги 
утврдува гувернерот во согласност со целите на моне-
тарната политика и движењата на финансиските пазари. 
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6. Каматната стапка на побарувањата, чија наплата 
е одложена со посебни закони, Народна банка ја прес-
метува и наплаќа во согласност со законите, со чии од-
редби е одложена наплатата. 

V. Завршни одредби 
15. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 

престануваат да важат Одлуката за каматните стапки 
на надоместот на Народна банка на Република Македо-
нија (�Сл. весник на РМ� бр. 7/97, 13/98, 111/2000 и 
41/2001), Одлуката за начинот на пресметување, напла-
тување и плаќање на каматата и на надоместокот на 
Народна банка на Република Македонија (�Сл. весник 
на РМ� бр. 27/92, 32/92, 82/92, 6/94 и 41/2001), Одлука-
та за каматната стапка на ломбардните кредити одобре-
ни од страна на Народна банка на Република Македо-
нија (�Сл. весник на РМ� бр. 41/2001 и 47/2001) и Од-
луката за есконтната стапка на Народна банка на Ре-
публика Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 45/95 и 
50/2001). 

 
III. Пасивни каматни стапки 
7. Каматните стапки за продадените благајнички за-

писи, договорите за реоткуп на финансиски инструмен-
ти и девизните своп операции за повлекување на денар-
ска ликвидност, во случај на примена на тендер со ка-
матни стапки, се утврдуваат аукциски, а во случај на 
примена на тендер со износи ги утврдува гувернерот. 

8. Каматните стапки на останатите операции на На-
родна банка за повлекување на денарска ликвидност, ги 
утврдува гувернерот во согласност со целите на моне-
тарната политика и движењата на финансиските пазари. 

16. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

9. Каматната стапка, која Народна банка ја плаќа на 
задолжителната резерва на банките и штедилниците, ја 
утврдува гувернерот. 

  
IV. Начини на пресметување, наплата и плаќање О. бр. 02-15/CI-4/2002                   Претседател 

  6 јули 2002 година      на Советот на Народна банка на 10. Народна банка ги пресметува каматите за одоб-
рените кредити и други побарувања, односно примени-
те депозити и други обврски со употреба на конформна 
метода. Народна банка применува конформна метода, 
освен во случаите каде е договорена примена на про-
порционална метода. 

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

___________ 
815. 

Формула за пресметка на камата по конформна ме-
тода: 

Врз основа на член 13, 14 и 64 точка 2 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка 
на Република Македонија, на својата СI-ва седница, 
одржана на 06.07.2002 година, донесе Р0 = (( n p/)366(365

100
1+ )-1)*100  

  
О Д Л У К А Р0 - конформна стапка за n-денови 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ 

Р - пропишана годишна стапка 
n - број на денови за кои се пресметува камата 

 Формула за пресметка на камата по пропорционал-
на метода: 1. Во Одлуката за задолжителна резерва (�Службен 

весник на РМ� бр. 103/2001) се врши следнава измена: 
Р0 = 

)366(365
* np

 Точката 10 се менува и гласи: 
�Банката плаќа затезна камата на Народна банка до-

колку:  
Р0 - пропорционална стапка за n-денови - не обезбеди просек на задолжителна резерва. За-

тезната камата се пресметува на износот на необезбе-
дениот просек за целиот пресметководен период; 

Р - пропишана годишна стапка 
n - број на денови за кои се пресметува камата 
11. Каматата за побарувањата на Народна банка од 

точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, се пресметува и наплаќа 
на денот на достасување на побарувањата. 

- на крајот на денот располага со средства на смет-
ката во износ помал од пропишаниот согласно член 7 
од оваа одлука. Затезната камата се пресметува на ис-
користениот износ над дозволениот процент за секој 
ден од користењето; 

По исклучок од став 1 од оваа точка, каматата за 
побарувањата на Народна банка, кои не се опфатени во 
точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, се пресметува месечно, а 
се наплаќа најдоцна во рок од 8 дена по истекот на ме-
сецот за претходниот месец. 

- при контрола на работењето на банката се утврдат 
неправилности во пресметката на обврската за задол-
жителна резерва. Затезната камата се пресметува на по-
малку пресметаниот износ на задолжителна резерва за 
целиот пресметковен период, за сите периоди за кои се 
утврдени неправилности. 

12. Каматата за обврските на Народна банка од точ-
ка 7 и 8 на оваа одлука, се пресметува и плаќа на денот 
на достасување на обврските. 
Каматата, која Народна банка ја плаќа на задолжи-

телната резерва на банките и штедилниците, се пресме-
тува по истекот на периодот за одржување на задолжи-
телна резерва, а се плаќа најдоцна во рок од 8 дена по 
истекот на периодот. 

Банките се должни да ја платат затезната камата 
согласно став 1 првиот работен ден од денот на наста-
нување на обврската. 
Народна банка го задржува правото да превземе и 

други мерки согласно постоечката регулатива доколку 
настанат случаите наведени во став 1 од оваа точка.� 

13. За задоцнување на исполнување на побарувања-
та од точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, Народна банка 
пресметува и наплаќа затезна камата. 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 11.07.2002 година. 

Затезната камата се пресметува од денот на доста-
сување на побарувањата до денот на наплата. Народна 
банка ја наплаќа затезната камата на денот на исплата 
на побарувањето. 

 
О. бр. 02-15/CI-5/2002                   Претседател 

14. Во услови кога обврската на наплата и плаќање 
на каматата во согласност со оваа одлука паѓа на нера-
ботен ден, наплатата и плаќањето се поместуваат на 
првиот следен работен ден. 

  6 јули 2002 година      на Советот на Народна банка на 
            Скопје                         Република Македонија 
                 Гувернер, 
         Љубе Трпески, с.р. 
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816. 
Врз основа на член 13, 14 и 64 точка 2 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка 
на Република Македонија, на својата СI-ва седница, 
одржана на 06.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

 
1. Во Одлуката за задолжителна резерва на штедил-

ниците (�Службен весник на РМ� бр. 103/2001) се вр-
шат следниве измени: 
а) Се додава нова точка 8 која гласи: 
�Штедилницата плаќа затезна камата на Народна 

банка доколку: 
- во рок не издвои задолжителна резерва. Затезната 

камата се пресметува за неиздвоениот износ на задол-
жителна резерва; 

- при контрола на работењето на штедилницата се 
утврдат неправилности во пресметката на обврската за 
задолжителна резерва. 
Затезната камата се пресметува на помалку пресме-

таниот износ на задолжителна резерва за целиот прес-
метковен период, за сите периоди за кои се утврдени 
неправилности. 
Штедилниците се должни да ја платат затезната ка-

мата согласно став 1 првиот работен ден од денот на 
настанувањето на обврската.� 
б) Точките 8, 9 и 10 стануваат точки 9, 10 и 11. 
2.Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 11.07.2002 година. 

 
О. бр. 02-15/CI-6/2002                   Претседател 
  6 јули 2002 година      на Советот на Народна банка на 
           Скопје                         Република Македонија 
                 Гувернер, 
         Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
817. 
Врз основа на член 10 став 1 алинеја 7, член 29 и 

член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 
3/2002), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на својата СI-ва седница, одржана на 06.07.2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДНЕВНО ПРЕ-
ЧЕКОРУВАЊЕ НА СМЕТКАТА НА БАНКАТА ВО 
НАРОДНА БАНКА НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
1. Заради овозможување на непречено извршување 

на платните трансакции во Народна банка на Републи-
ка Македонија (во натамошниот текст: Народна банка), 
Народна банка одобрува дневно пречекорување на 
сметката на банката врз основа на заложени хартии од 
вредност. 

2. Правото на дозволено дневно пречекорување на 
сметката на банката се утврдува согласно точка 3 од 
Одлуката за утврдување на инструменти за обезбедува-
ње на кредити (�Сл. весник на РМ� бр. 53/02). 
Банката има право на дозволено дневно пречекору-

вање доколку не го искористила максималниот  број на 
денови предвиден за користење на ломбарден кредит 
во еден календарски месец. 

3. Искористеното дневно пречекорување банката е 
должна да го покрие до утврдениот термин за извршу-
вање на платни трансакции со валута од тековниот ден. 
Доколку банката не го покрие дозволеното дневно 

пречекорување во утврдениот термин, должна е да 
поднесе барање за користење на ломбарден кредит сог-

ласно Одлуката за начинот и условите на одобрување 
краткорочни кредити на банки со залог на определени 
хартии од вредност (�Сл. весник на РМ� бр. 13/98, 
61/98 и 50/01). 

4. Доколку банката не постапи согласно одредбите 
од точка 3 од оваа одлука, Народна банка ќе пресмета 
затезна камата на износот на непокриеното дневно пре-
чекорување. 
Народна банка го задржува правото да преземе и 

други мерки согласно постоечката регулатива. 
5. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 

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

 
О. бр. 02-15/CI-7/2002                   Претседател 
  6 јули 2002 година      на Советот на Народна банка на 
           Скопје                         Република Македонија 
                 Гувернер, 
         Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
818. 
Врз основа на член 16 и член 64 точка 22 од Зако-

нот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
3/2002), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на својата СI-ва седница, одржана на 06.07.2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
И УСЛОВИТЕ НА ОДОБРУВАЊЕ НА КРАТКО-
РОЧНИ КРЕДИТИ  НА БАНКИТЕ СО  ЗАЛОГ  НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1. Во точката 4 од Одлуката за начинот и условите на 

одобрување краткорочни кредити на банките со залог на 
определени хартии од вредност (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 13/98, 61/98 и 50/2001) зборо-
вите: �Одлуката за каматните стапки на ломбардните 
кредити на Народна банка на Република Македонија�, се 
заменуваат со зборовите: �Одлуката за каматните стапки 
на Народна банка на Република Македонија�. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
О. бр. 02-15/CI-8/2002                   Претседател 
  6 јули 2002 година      на Советот на Народна банка на 
           Скопје                         Република Македонија 
                 Гувернер, 
         Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
819. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за девизно ра-

ботење (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
34/2001, 49/2001 и 103/2001) и член 64 став 1 точка 22 од 
Законот за Народна банка (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 3/2002), Советот на  Народната 
банка на Република Македонија,  на својата CI-ва седни-
ца, одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ОТВОРАЊЕ НА ДЕВИЗНИ 
СМЕТКИ НА РЕЗИДЕНТИ КАЈ ОВЛАСТЕНИ 

БАНКИ 
 
1. Девизни сметки и девизни влогови на резиденти 

(во продолжение: девизни сметки), можат да отвораат 
банки кои за тоа имаат овластување согласно Законот 
за банките (во продолжение: банка). 

2. Банката отвора девизна сметка на барање на ре-
зидентот во согласност со интерните акти на банката, 
откако ќе го утврди идентитетот на резидентот и лица-
та овластени од него за работа со сметката. 
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Банката го идентификува резидентот-правно лице 

врз основа на поднесена судска регистрација од која се 
утврдува назив, седиште, матичен и даночен број на 
правното лице. Резидентот кој не подлежи на судска 
регистрација се идентификува врз основа на докумен-
тот за негово основање или упис на името односно на-
зивот, адресата или седиштето и дејноста. 
Банката го идентификува резидентот-физичко лице 

врз основа на поднесена лична исправа од која се утвр-
дува: име, презиме, место и адреса на живеалиште или 
пребивалиште, единствен матичен број, број на лична-
та исправа и органот што ја издал. 

3. Банката може на резидентот, освен на резиденти-
те од член 2 став 1 точки 4 и 5 од Законот за девизно 
работење, да му отвори само една девизна сметка. 

4. За состојбата и прометот на девизните сметки 
банката е должна до Народна банка на Република Ма-
кедонија да доставува месечни извештаи, до 10-ти во 
месецот за изминатиот месец. Гувернерот на Народна 
банка на Република Македонија донесува упатство за 
начинот на известување. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, а ќе се применува од 15.10.2002 година.  
О.бр. 02-15/СI-9/2002                      Претседател 
6 јули 2002 година             на Советот на Народна банка 

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

___________ 
820. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на РМ� бр. 34/2001, 
49/2001 и 103/2001) и член 64 точка 22 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ � бр. 3/2002), Советот на  Народна банка 
на Република Македонија,  на својата CI-ва седница, 
одр ана на 06.07.2002 година, ја донесе следната  ж

 
О Д Л У К А 

ЗА  НАЧИНОТ  И  УСЛОВИТЕ  ЗА  РАБОТА  НА  
НЕРЕЗИДЕНТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Нерезидентот за купување на хартии од вредност 

во Република Македонија, треба да отвори старателска 
сметка кај овластена банка која воедно е и овластен 
учесник на пазарот на хартии од вредност (во продол-
жение: банка), освен во случај на: 

- купување на акции при прво издавање; 
- купување на акции со кое се стекнува со повеќе од 

10 % од гласачките права на акционерското друштво, 
односно повеќе од 10 % учество во основниот капитал 
на акционерското друштво; 

- купување на должнички хартии од вредност во не-
посредна спогодба со познат купувач (затворена емисија). 
За порамнување на трансакцијата нерезидентот тре-

ба да ги уплати потребните средства на старателската 
сметка од став 1 на оваа точка. Банката е должна, де-
визните средства примени на име купување на хартии 
од вредност, за кои нерезидентот на банката не и дал 
или нема да и даде изјава од точка 3 став 2 од оваа од-
лука, најпрво да ги понуди за откуп на Народна банка 
на Република Македонија. 
Народна банка на Република Македонија девизните 

средства од претходниот став, ги откупува според купов-
ниот курс на Народна банка на Република Македонија. 

2. Банката отвора и води денарска и девизна стара-
телска сметка на нерезидентот врз основа на договор за 
водење на старателска сметка склучен со нерезидентот. 
Договорот може да содржи и овластување за банката да 
купува и продава хартии од вредност во име и  за сметка 
на нерезидентот на домашниот пазар на хартии од вред-
ност како и да врши други услуги согласно прописите со 
кои се уредува работењето со хартии од вредност. 

Банката е должна да ги спроведува сите права што про-
излегуваат од договорот за водење на старателска сметка. 
Банката води евиденција на купените и продадени-

те хартии од вредност. 
3. Банката е должна за состојбата на хартиите од 

вредност да купи право за обезбедување девизи кај На-
родна банка на Република Македонија (во продолжение: 
право) за што склучува договор за купување на права. 
Банката не купува право, ако во договорот за воде-

ње на старателска сметка од нерезидентот обезбеди из-
јава со која: 

- нерезидентот се обврзува дека купените хартии од 
вредност една година, од денот на вкнижување на хар-
тиите од вредност во негова полза, нема да ги оттуѓи, 
нема со нив да располага на каков и да е друг начин 
ниту пак да дозволи на нив да се вкнижат права на тре-
ти лица (на пр. право на залог); 

- нерезидентот ја овластува банката да му даде на-
лог на Централниот депозитар за хартии од вредност со 
кој ќе му наложи кај овие хартии од вредност да се 
вкнижи забрана на располагање со нив во полза на бан-
ката за период од една година, сметано од денот на 
вкнижување на хартиите од вредност во полза на нере-
зидентот, така што на тие хартии од вредност не може 
да се смени имателот ниту пак да се вкнижат права на 
трети лица (на пр. права од залог), освен ако таквиот 
пренос односно вкнижување на права на трети лица 
писмено го дозволи банката, при што имателот на хар-
тија од вредност за себе ги задржува сите права од хар-
тија од вредност (на пр. камати или дивиденди); 

- банката може да дозволи пренос на хартијата од 
вредност односно вкнижување на права на трети лица 
на тие хартии од вредност пред истекот на забраната 
само во исклучителни случаи (на пр. стечај) и во случај 
кога хартија од вредност под условите од претходната 
алинеја се оттуѓи на друг нерезидент. 

4. Банката мора да обезбеди вредноста на купените 
права постојано да биде еднаква најмалку на состојбата 
на хартиите од вредност и кога состојбата на веќе купе-
ните права не е доволна за покривање на состојбата на 
хартии од вредност дополнително да купи право кај 
Народна банка на Република Македонија. 

5. Правата се 3-месечни и можат да се искористат 
секој работен ден во кварталот. Правата гаснат по исте-
кот на последниот ден од кварталот. 

6. Премијата за купување на правото ја утврдува гу-
вернерот на Народна банка на Република Македонија 
со посебна одлука најмалку 5 работни дена пред исте-
кот на кварталот. 
Износот на премијата за купување на правото во те-

кот на кварталот се пресметува за фактичкиот број на 
денови од денот на зголемувањето на состојбата на 
сметката која бара дополнително купување на правото, 
до последниот ден од кварталот. 
Порамнителен курс на правото е продажниот курс на 

Народна банка на Република Македонија на денот кога 
банката ќе поднесе барање за користење на правото. 

7. Купеното право може да се искористи само за де-
визен одлив во странство истовремено со намалување на 
состојбата на хартии од вредност во тековниот квартал. 
За одливите за кои на банката и е даден налог до 

последниот ден во претходниот квартал, банката може 
да го користи правото од претходниот квартал до исте-
кот  на 3-тиот работен ден во тековниот квартал. 

8. Банката е должна состојбата на хартиите од вред-
ност да ја искаже по пазарна вредност на последниот 
ден од кварталот и потоа до 5-тиот работен ден во на-
редниот квартал да го купи правото во висина на така 
констатираната состојба на хартии од вредност. Харти-
ите од вредност кои не котираат на берзата, банката ги 
вреднува по набавна цена. 

9. Прекршувањето на договорот за купување на 
право кај Народна банка на Република Македонија 
повлекува одговорност. 
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10. Ако нерезидентот кој врз основа на оваа одлука 
е должен да отвори старателска сметка, за купување и 
продавање на хартиите од вредност односно вршење на 
други услуги согласно прописите со кој се уредува ра-
ботењето со хартии од вредност, овласти друг домашен 
учесник на пазарот на хартии од вредност (овластен 
учесник - ополномоштеник), нерезидентот при склучу-
вање на договорот за водење на старателската сметка 
на банката и го доставува и полномошното. Во тој слу-
чај, банката од средствата на старателска сметка само 
ги подмирува работите кои согласно овластувањето ги 
склучил ополномоштеникот. 

11. Ако нерезидентот за случаите од точка 1 од оваа 
одлука не е должен да отвори старателска сметка кај 
банката, банката може по налог на нерезидентот при-
ливите од странство, наменети за купување на хартии 
од вредност, да ги уплати на девизната или денарската 
сметка на која берзанско-посредничкото друштво ги 
води паричните средства на странките. 

12. Средствата на старателската сметка на овласте-
ниот учесник остануваат сопственост на странското ли-
це, а меѓусебните односи странките подетално ги уреду-
ваат во договорот за водење на старателска сметка. 

13. Гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија со упатства подетално го уредува спроведува-
њето на оваа одлука. 

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
О.бр. 02-15/СI-10/2002                     Претседател 
6 јули 2002 година             на Советот на Народна банка 

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

___________ 
821. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 34/01, 49/01 и 103/01) и член 64 став 1 точка 22 од 
Законот за Народна банка Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 3/02), 
Советот на  Народна банка на Република Македонија,  
на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 годи-
на, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 
СО СТРАНСТВО 

 
1. Овластените банки и останатите резиденти од 

член 20 на Законот за девизно работење, задолжително 
ги пријавуваат за евиденција кредитните работи пред-
видени со член 2, став 17, точка 3 и 4, став 21, 22 и 23 
од Законот за девизно работење во Народна банка на 
Република Македонија. 

2. Кредитните работи од точка 1 од оваа одлука, ос-
вен трансакциите чиј предмет е купување или продаж-
ба на стока, односно вршење на одредени услуги, кај 
кои е одложено плаќањето или наплатата над 180 дена 
од денот на извршениот увоз односно извоз на стоки 
или од денот на давање односно примање на услугата, 
при кои кредиторот не е банка, мораат да бидат во пис-
мена форма и да ги содржат сите основни карактерис-
тики на кредитната работа, како што се: износ, услови 
за давање, користење и враќање. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
О.бр. 02-15/СI-11/2002                    Претседател 
6 јули 2002 година             на Советот на Народна банка 

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

822. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 34/01, 49/01 и 103/01) и член 64 став 1 точка 22 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 3/02), 
Советот на  Народна банка на Република Македонија,  
на својата CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 годи-
на, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИ НА СКЛУЧУВАЊЕ НА КРЕДИТНИ-
ТЕ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ МЕЃУ РЕЗИДЕНТИ 
 
1. Овластена банка може да одобри кредит во деви-

зи на друга овластена банка и на другите резиденти, за 
плаќање на тековни обврски кон странство. 

2. Овластена банка може да користи кредити во де-
визи од друга овластена банка под услов средствата од 
кредитот да се употребат за плаќање на тековни обвр-
ски кон странство, на банката и нејзините комитенти. 

3. Резиденти кои користат кредит во девизи од до-
машна овластена банка, средствата од кредитот можат 
да ги употребат за плаќање на увоз на стоки и услуги, за 
финансирање на инвестициони работи во странство или 
за плаќање на други тековни обврски кон странство. 

4. Резидентите, кои не се овластени банки, не смеат 
да одобруваат кредити во девизи во земјата. 

5. Овластените банки од точка 1 на оваа одлука за 
одобрување на кредити во девизи доставуваат извеш-
таи до Народна банка на Република Македонија. 

6. Гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија со упатство ги одредува начинот и роковите 
на известување за кредитните работи од точка 1 од 
оваа одлука. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
О.бр. 02-15/СI-12/2002                    Претседател 
  6 јули 2002 година           на Советот на Народна банка 

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

___________ 
823. 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за девизно ра-

ботење (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
34/01, 49/01 и 103/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот 
за Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/02), Советот на  Народна банка на Ре-
публика Македонија,  на својата CI-ва седница, одржана 
на 06.07.2002 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕН-
ТИТЕ  КОИ  НЕ  СЕ  ОВЛАСТЕНИ  БАНКИ, МОЖАТ 
ДА  ОТВОРААТ  И ДА  ИМААТ СМЕТКИ ВО  СТРАНСТВО 

 
1. Со оваа одлука, се утврдуваат начинот и услови-

те за отворање на сметки на резидентите, освен банки, 
кај странски банки и отворање на евидентни сметки за 
порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со 
нерезидентите. 

2. Резиденти кои можат слободно да отвораат и да 
имаат сметки во странство се: 

- дипломатски, конзуларни и други претставништва 
на Република Македонија во странство кои се финан-
сираат од Буџетот на Република Македонија. 

3. Останатите резиденти може да отвораат и да има-
ат сметки кај странски банки, само врз основа на одоб-
рение издадено од Народна банка на Република Маке-
донија. 
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Народна банка на Република Македонија ќе издаде 

одобрение за отворање на сметки во странство на рези-
дент: 

- кој има склучено договор за изведување на инвес-
тициона работа во странство; 

- кој ќе отвори претставништво или основа деловна 
единица, како и друга форма на вршење стопанска деј-
ност во странство кои се составен дел на трговското 
друштво; 

- кој врши услуги во меѓународниот стоковен и пат-
нички промет, осигурување или дава услуги во областа 
на научните дејности. 

4. Одобрението од точка 3 став 1 на оваа одлука, се 
издава врз основа на образложено барање и соодветна 
документација која резидентот ја прилага со барањето, 
со важење од една година, а кај договорите за изведу-
вање на инвестициони работи до времетраењето на до-
говорот. 
Барањето на резидентот за добивање одобрение за 

отворање на сметка во странство треба да содржи: ос-
нов, износ и вид на валута, назив на земјата и банката 
кај која се отвора сметката. 

5. Одобрение од точка 3 став 1 на оваа одлука , се 
издава под следните услови: 
а) за изведување на инвестициони работи во стран-

ство до 20 % од вредноста на склучениот договор, а по 
исклучок кога е договорена гаранција во вид на депо-
зит за квалитетно и навремено извршување на догово-
рената работа, одобрението се издава во висина на де-
позитот и до истекот на гарантниот рок. 
Доколку, за времетраењето на инвестиционите ра-

боти во странство договорните странки го изменат ро-
кот за изведување на работите, резидентот е должен во 
рок од пет работни дена од склучувањето на анексот на 
договорот да и достави на Народна банка на Република 
Македонија барање за промена на  важноста на одобре-
нието. 
Кога по завршувањето на работите на проектот во 

странство надлежните органи не го пресметале дано-
кот, а тоа е одредено со пропис на државата, резиден-
тот потребните средства за плаќање на данокот може 
да ги  задржи на сметката во странство до конечно пла-
ќање. Наведената обврска се докажува со заверен пре-
вод на соодветниот  пропис. 
б) за плаќање на трошоците за работа на претстав-

ништвото, деловната единица или друга форма на вр-
шење стопанска дејност основана во странство, до ви-
сината на просечните месечни трошоци од претходната 
година, утврдени врз основа на книговодствените по-
датоци или предвидените месечни трошоци за  теков-
ната година. 
в) за плаќање на трошоците за употреба на возилата 

(експлоатациони трошоци) на резиденти што даваат ус-
луги во меѓународниот стоковен и  патнички промет, на 
резиденти за осигурување и на резиденти што даваат  
услуги од областа на научните дејности, до висината на 
просечните месечни трошоци од претходната година, 
утврдени врз основа на книговодствените податоци или 
предвидените месечни трошоци за тековната година. 

6. Средствата на сметката во странство резидентот, 
може да ги употреби  само за целта за кои е издадено 
одобрението и се обврзува дека салдото на сметката 
нема да го надминува износот одобрен со одобрението. 

7. Средствата од сметката во странство, резидентот 
е должен да ги внесе во Република Македонија и иста-
та да ја затвори во рок од 30 дена од денот на престано-
кот на важноста на одобрението. 
По затворањето на сметката, резидентот е должен 

во рок од 10 дена да ја извести Народна банка на Ре-
публика Македонија.  

8. Резидентите можат да отвораат евидентни сметки 
за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски 
со нерезидентите, во следните случаи: 

- за услуги што ги вршат во меѓународниот стоко-
вен и патнички промет; 

- ПТТ сообраќај и осигурување, и 
- за склучени договори за долгорочна производна 

кооперација. 
9. Резидентот од точка 8 на оваа одлука, е должен  

да изврши упис на евидентната сметка кај Народна 
банка на Република Македонија, која за тоа води посе-
бен регистар. 
Кон барањето за упис во регистарот, резидентот ги 

приложува договорот или друга документација за рабо-
тењето со евидентна сметка, најдоцна петтиот работен 
ден од денот на отворањето на сметката. 
За престанокот на работењето со евидентната смет-

ка, резидентот е должен да ја извести Народна банка на 
Република Македонија во рок од 10 дена од денот на 
затворањето на сметката. 

10. Резидентите кои добиле одобрение да отворат 
сметка во странство се должни да доставуваат извеш-
таи до Народна банка на Република Македонија сог-
ласно член 40 став 1 од Законот за девизно работење. 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а започнува примена од 15.10.2002 година. 

 
О.бр. 02-15/СI-13/2002                      Претседател 
  6 јули 2002 година           на Советот на Народна банка 

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

___________ 
824. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 34/2001, 49/2001 и 103/2001) и член 64 став 1 точка 
22 од Законот за Народна банка на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
3/2002), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на својата CI-ва седница одржана на 06.07.2002 
година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ И 
ВОДЕЊЕ НА СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ 
 
1. Сметки во странска валута и во денари на нерези-

денти можат да отвораат овластени банки од член 2 
став 4 од Законот за девизно работење (во продолже-
ние: банка). 

2. Банката отвора сметка на барање на нерезиден-
тот, во согласност со интерните акти на банката, отка-
ко ќе го утврди идентитетот на нерезидентот и лицата 
овластени од него за работа со сметката. 
Банката го идентификува нерезидентот-правно ли-

це врз основа на оригинал или заверен препис од доку-
ментот за негово основање, со утврдување на назив, ад-
реса или седиште и дејност. 
Банката го идентификува нерезидентот-физичко ли-

це врз основа на податоците наведени во неговата патна 
исправа во оригинал, заверен препис или фотокопија. 

3. Лицето кое во Република Македонија бара да от-
вори сметка на претставништво на странска земја или 
на меѓународна организација се легитимира со дипло-
матска, конзуларна или службена легитимација издаде-
на од Министерството за надворешни работи на Репуб-
лика Македонија, како и полномошно на одговорното 
лице во претставништвото. 

4. Нерезидентот-правно лице за располагање со 
средствата на својата сметка кај банката може да ов-
ласти и резидент-физичко лице кое е вработено кај не-
го или е негов застапник. 

5. Наплата на и плаќања од сметките на нерезиденти-
те, за подмирување на побарувањата и обврските по ос-
нов на трансакции со резиденти, како и преносот на 
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средства помеѓу нерезиденти, се вршат согласно пропи-
сите кои го регулираат платниот промет со странство. 

6. Банката може да прима уплати во ефективни 
странски пари на сметките во странска валута врз осно-
ва на писмено барање поднесено од нерезидентот. Со 
писмено барање се поднесува и писмена потврда изда-
дена од Царинската управа на Република Македонија, 
согласно Одлуката за условите и висината на износот 
на ефективните домашни и странски пари кои можат 
да се внесат во Република Македонија или изнесуваат 
од Република Македонија, на Владата на Република 
Македонија. 
Потврдата од став 1 на оваа точка може да се упот-

реби само за една уплата независно од тоа дали се уп-
латува целокупниот износ наведен во потврдата или 
помал износ од износот наведен во истата. 
Потврдата со која се докажува внесувањето на 

ефективни странски пари во земјата важи 30 дена. 
Банката е должна до Народна банка на Република 

Македонија да доставува месечни извештаи за уплати-
те извршени согласно став 1 од оваа точка. Гувернерот 
на Народна банка на Република Македонија донесува 
Упатство за начинот на известување. 
По исклучок од став 1 на оваа точка нерезидентите 

можат на сметките во странска валута да ги уплатат и 
ефективните странски пари за кои не се издава писмена 
потврда согласно Одлуката од став 1 на оваа точка, ка-
ко и непотрошените ефективни странски пари претход-
но подигнати од тие сметки. 

7. Банката може по писмено барање на нерезиден-
тот, од неговата сметка во странска валута, да му ис-
плати ефективни странски пари најмногу во висина од 
10.000 ЕУР месечно. 

8. Банката може да прима уплати на ефективни де-
нари на денарски сметки на нерезиденти во случај ис-
тите да потекнуваат од: 

- издадени визни документи од претставништвата 
на странски земји во Република Македонија; 

- продадени сопствени превозни документи од 
претставништва на странски лица кои во Република 
Македонија вршат агенциски работи во воздушниот 
сообраќај, врз основа на склучени меѓудржавни спо-
годби за редовен воздушен сообраќај; 

- непотрошените ефективни денари претходно по-
дигнати од тие сметки. 

9. Банката може на нерезидентот од неговата денар-
ска сметка да му исплати ефективни денари за потре-
бите на тековните плаќања во Република Македонија и 
тоа најмногу во висина од денарска противвредност на 
10.000 ЕУР месечно. 

10. Одредбите од точките 6, 7, 9 од оваа одлука не 
се однесуваат на претставништва на странски земји и 
меѓународни организации од точка 3 на оваа одлука. 

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
О. бр. 02-15/CI-14/2002                  Претседател 
   6 јули 2002 година     на Советот на Народна банка на 
            Скопје                         Република Македонија, 
                 Гувернер, 
         Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
825. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за девизно 

работење (�Сл. весник на РМ� бр. 34/2001, 49/2001 и 
103/2001) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија (�Сл. весник на 
РМ� бр. 3/2002), Советот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 
06.07.2002 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТЕН  

ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
 
1. Со оваа одлука се уредува платниот промет по-

меѓу резидентите и нерезидентите кога наплатата и 
плаќањето се врши во странски платежни средства или 
во денари, како и преносите на странски платежни 
средства помеѓу сметките на резидентите. 

2. Платниот промет со странство се врши преку те-
ковните сметки во странска валута на овластените бан-
ки во странство и во Република Македонија, како и 
преку сметките во странска валута или во денари на 
странските банки и другите нерезиденти во Република 
Македонија на начин утврден во оваа одлука и Упат-
ство донесено врз основа на оваа одлука (во продолже-
ние: Упатство).  
Банките меѓусебните побарувања и обврски по 

трансакциите со странство во странска валута ги прес-
метуваат во девизи, а по трансакциите со странство во 
денари ги пресметуваат во денари. 

3. За извршување на трансакциите од точка 1 на оваа 
одлука се користат налозите од платниот промет со 
странство и други обрасци пропишани со Упатството. 

4. За потребите на оваа одлука, рокот �најдоцна на-
редниот ден� значи дека обврската треба да се изврши 
истиот ден ако условите за исполнување на обврската 
се стекнати до 10 ч. или наредниот работен ден ако ус-
ловите се стекнати по 10 ч. 

5. Банката преку која е извршена наплата од нерези-
дент е должна за пристигнатиот прилив да го извести 
корисникот на наплатата наведен во налогот на нерези-
дентот, истиот или најдоцна наредниот работен ден од 
приемот на покритието. 
Корисникот на наплатата-резидент е должен во рок 

од 3 работни дена од приемот на известувањето за 
пристигнатиот прилив, освен ако со Упатството не е 
поинаку предвидено, да и достави на банката потребни 
податоци за одобрување на приливот на неговата смет-
ка. Како потребни податоци за одобрување се сметаат 
точна информација за сметката на корисникот на нап-
латата, видот на трансакцијата и други податоци опре-
делени со Упатството. 
Давање на неточни и невистинити податоци од стра-

на на корисникот на наплатата повлекува одговорност. 
Кога износот на наплатата надминува 10.000 ЕУР 

во денарска противвредност, банката пред одобрување-
то на сметката на корисникот на наплатата треба да 
располага и со податокот за називот на налогодавачот. 
Ако банката не може од банката на налогодавачот да го 
обезбеди податокот за називот на налогодавачот, нема 
да ја одобри сметката на корисникот на наплатата при 
што ја спроведува постапката од Законот за спречува-
ње на перење на пари. 

6. Ако банката во рокот од точка 5 став 2 не ги до-
бие потребните податоци за одобрување на приливот 
на сметката на корисникот на наплатата, должна е нај-
доцна наредниот работен ден да го откупи приливот по 
куповен курс на банката кој важи тој ден и денарската 
противвредност да ја уплати на денарската сметка на 
корисникот на наплатата. 

7. За плаќање во странство или на сметка на нерези-
дент, налогодавачот-резидент на банката и поднесува 
налог за плаќање во странство, за чие извршување е 
потребно: 

- да биде правилно пополнет согласно Упатството; 
- да е приложен документ од кој се гледа основот за 

плаќање, како и други пропишани прилози со Упатс-
твото; 

- да е обезбедено девизно или денарско покритие 
кај банката. 
Давање на неточни и невистинити податоци од 

страна на налогодавачот повлекува одговорност. 
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8. Банката е должна поднесениот налог да го прими 
за извршување ако се исполнети условите од точка 7 од 
оваа одлука, во спротивно да го врати на налогодава-
чот најдоцна наредниот ден од денот на поднесувањето 
на налогот. Заедно со вратениот налог банката треба на 
налогодавачот да му го врати и уплатеното покритие, 
освен ако не е поинаку договорено. 

9. Извршување на налог кој не е во согласност со 
оваа одлука и Упатството од страна на банката повле-
кува одговорност. 

10. Гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија донесува Упатство за спроведување на оваа 
одлука. 

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
О.бр. 02-15/СI-15/2002              Претседател 
   6 јули 2002 година         на Советот на Народна банка 
           Скопје    на Република Македонија 
    Гувернер, 
          Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
826. 
Врз основа на член 27 став 1 од Законот за девизно 

работење (�Сл. весник на РМ� бр. 34/01, 49/01 и 
103/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народ-
на банка на Република Македонија (�Сл. весник на 
РМ� бр. 3/2002), Советот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 
06.07.2002 година, ја донесе следнава 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ ПРИ РА-
БОТЕЊЕТО СО НЕРЕЗИДЕНТИ МОЖАТ ДА ВР-
ШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ  ВО ЕФЕКТИВНИ 

СТРАНСКИ ПАРИ 
 
1. Трговските друштва, трговци поединци и под-

ружници на странски правни лица во Република Маке-
донија (во натамошниот текст: резиденти) можат да вр-
шат наплати и плаќања во ефективни странски пари во 
трансакциите со нерезидентите, само со претходно 
одобрение на Народна банка на Република Македонија. 
Одобрението од став 1 на оваа точка се издава врз 

основа на образложено барање на резидентот и прило-
жена документација. 

2. Народна банка на Република Македонија издава 
одобрение на резидент, наплатата да ја изврши во 
ефективни странски пари за извоз на стоки и услуги 
односно за плаќање на услуги, поединечно за секоја 
трансакција, врз основа на следната документација: 

- примерок од судска регистрација; 
- единствен царински документ за извоз или склу-

чен договор со нерезидент за авансна наплата; 
- фактура за извршена услуга. 
3. Народна банка на Република Македонија издава 

одобрение продадената стока, односно дадената услу-
га, да се наплати во ефективни странски пари и на ре-
зидент кој: 
а) во слободна царинска продавница продава до-

машна и странска стока на домашни и странски физич-
ки лица; 
б) од царински склад, во кој се врши консигнациона 

дејност, продава странски стоки на странски физички 
лица; 
в) се занимава со снабдување на странски воздухоп-

лови со гориво и мазиво; 
г) дава услуги на странски лица во возовите, колите 

за спиење и вагон рестораните. 
Одобрението од точка 3 став 1 на оваа одлука се из-

дава врз основа на следната документација: 
- судска регистрација; 

- решение од Управата за царина за отворање на ца-
ринска продавница или царински склад во кој се врши 
консигнациона дејност; 

- решение од органот на управата надлежен за еко-
номски односи со странство со кое се докажува дека 
договорот за продажба на странска стока од консигна-
ционен склад е евидентиран. 

4. Ефективните странски пари наплатени по осно-
вите од точките 2 и 3 на оваа одлука, резидентите се 
должни во рок од два работни дена, од приемот на 
ефективата, да ги внесат на својата сметка кај овласте-
на банка за работа со странство. 

5. Народна банка на Република Македонија може на 
резидент од точка 3 став 1 потточка а) и б) на оваа од-
лука, да му издаде одобрение во својата благајна да др-
жи ефективни странски пари најмногу до 5% од про-
сечниот дневен промет во претходниот месец. 

6. Резидентите кои вршат услуги во меѓународниот 
стоков и патнички промет можат врз основа на одобре-
ние на Народна банка на Република Македонија, да др-
жат во благајната ефективни странски пари во висина 
на просечните месечни трошоци од претходната годи-
на, утврдени врз основа на книговодствени податоци, 
потребни за службените патувања на работниците во 
странство како и за плаќање на други трошоци во врска 
со транспортното средство. 
При службеното патување во странство работници-

те од став 1 на оваа точка, изнесувањето на ефективни-
те странски пари го правдаат кај царинските органи со 
патен налог и потврда од резидентот во која се назна-
чени: име и презиме на работникот, износ и вид на 
ефективни странски пари. 
Резидентите се должни да водат регистар на издаде-

ните потврди. 
7. Одобренијата од точките 3, 5 и 6 на оваа одлука 

се издаваат за определен временски период но не по-
долг од 1(една) година. 

8. Ефективните странски пари наплатени по осно-
вите од точка 2 и 3 на оваа одлука резидентите не сме-
ат да ги продаваат или купуваат во менувачница. 
Готовинските трансакции од став 1 на оваа точка се 

сметаат за трансакции во смисла на Законот за спречу-
вање на перење пари (�Сл. весник на РМ� бр. 70/2001). 

9. Народна банка на Република Македонија издава 
одобрение за наплата во ефективни странски пари и на 
резидент кој пружа услуги на граничните премини по 
основ на: наплата од друмски такси и патарини, гра-
нично осигурување и дезинфекција на моторни возила, 
под услов замената на ефективните странски пари да 
не можела да се изврши во менувачница. 
Одобрението од став 1 на оваа точка се издава за 

определен временски период но не подолг од 1(една) 
година, врз основа на образложено барање и приложе-
на документација на резидентот. 
Странските средства за плаќање наплатени врз ос-

нова на одобрение од став 1 на оваа точка резидентот е 
должен да ги продаде на овластена банка. 

10. Резидентите кои добиле одобрение согласно 
оваа одлука се должни да доставуваат извештаи до На-
родна банка на Република Македонија, согласно член 
40 став 1 од Законот за девизно работење.  

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а започнува со примена од 15.10.2002 година. 

 
О.бр. 02-15/СI-16/2002              Претседател 
   6 јули 2002 година         на Советот на Народна банка 
           Скопје    на Република Македонија 
    Гувернер, 
          Љубе Трпески, с.р. 
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827. 
Врз основа на член 31 став 1 и член 64 став 1 точка 9 

од Законот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на РМ� бр. 3/02), а во врска со член 14 
став 4 од Законот за девизно работење (�Службен весник 
на РМ� бр. 34/01, 49/01 и 103/01), Советот на Народна 
банка на Република Mакедонија, на својата CI-ва седница 
одржана на 06.07.2002 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА ХАРТИИТЕ ОД 
ВРЕДНОСТ КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ  МОЖАТ 
ДА ГИ КУПУВААТ И ПРОДАВААТ ВО СТРАНСТВО 

 
1. Овластените банки може да ги купуваат и прода-

ваат хартиите од вредност во странство кои се издаде-
ни или гарантирани од Влади или централни банки на 
држави членки на OECD и од меѓународни финансиски 
институции. 

2. По исклучок од точка 1 од оваа одлука, овласте-
ните банки можат да купуваат и продаваат други хар-
тии од вредност во странство доколку се исполнети 
следните услови:  
а) хартијата од вредност да поседува кредитен реј-

тинг од најмалку Ваа според рејтинг агенцијата 
Moody�s или кредитен рејтинг BBB според рејтинг 
агенцијата Standard and Poors; 
б) да постои одобрение за издавање, воведување 

или тргување од комисијата за хартии од вредност или 
соодветна институција од земји членки на ОЕЦД; 
в) хартијата од вредност да е во нематеријален об-

лик. 
3. Овластените банки можат да купуваат и продава-

ат во странство хартии од вредност наведени во оваа 
одлука доколку се исполнети следните услови:  
а) хартијата од вредност да се поравнува по прин-

ципот испорака наспроти плаќање (деливерѕ версус 
паѕментс) 
б) хартијата од вредност да се поравнува преку сис-

темите за поравнување Euroclear или Cedel-Clearstream 
или преку комерцијални банки со кредитен рејтинг од 
најмалку А определен од рејтинг агенцијата Moody�s 
или кредитен рејтинг од најмалку А определен од реј-
тинг агенцијата Standard and Poors. 

4.Покрај хартиите од вредност наведени во точка 1 
од оваа одлука во случај кога се работи за хартии од 
вредност кои се во вид на деривативи, банките во 
странство можат да купуваат и продаваат хартии од 
вредност, кога издавачот на хартијата од вредност по-
седува кредитен рејтинг од најмалку Ваа определен од 
рејтинг агенцијата Moody�s или кредитен рејтинг од 
BBB определен од рејтинг агенцијата Standard and 
Poors  или поравнувањето на оваа хартија од вредност 
да може да се врши преку клириншки куќи со седиште 
во земји членки на ОЕЦД. 

5. Оваа одлука стапува во сила 8 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
О. бр. 02-15/CI-17/2002              Претседател                                     

2. Менувачко работење можат да вршат банки, ште-
дилници, трговски друштва, трговци поединци и други 
правни лица со седиште во Република Македонија (во 
натамошниот текст: овластени менувачи) кои од На-
родна банка на Република Македонија добиле дозвола 
за вршење на менувачки работи. 

  06 јули 2002 година    на Советот на Народна банка на  
   Скопје     Република Македонија 
                  Гувернер, 
           Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
828. 
Врз основа на член 31 став 7 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на РМ� бр. 34/01, 49/01 и 
103/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народ-
на банка на Република Македонија (�Службен весник 
на РМ� бр. 3/02), Советот на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, на својата CI-ва седница, одржана на 
06.07.2002 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КУПОПРОДАЖ-
БА НА СТРАНСКИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Резидентите и нерезидентите можат да купуваат 

и продаваат странски платежни средства од резиденти 
кои претходно добиле одобрение од Народна банка на 
Република Македонија. 

2. По исклучок од точка 1 на оваа одлука резиден-
тите: физички лица и нерезидентите физички лица мо-
жат да продаваат и купуваат ефективни странски пари 
од резиденти кои претходно добиле одобрение за вр-
шење на менувачки работи од Народна банка на Репуб-
лика Македонија на начин и услови пропишани со од-
лука и упатство кои ги донесува Народна банка на Ре-
публика Македонија. 

3. Резидентите од точка 1 на оваа одлука, кои за вр-
шење на работи на купопродажба на странски платеж-
ни средства претходно добиле одобрение од Народна 
банка на Република Македонија кај кои се извршени 
трансакции, до Народна банка на Република Македо-
нија доставуваат извештај за склучените трансакции, 
најдоцна до 15.30 часот истиот ден. 

4. Народна банка на Република Македонија за спро-
ведување на точка 1 и 3 на оваа одлука ќе донесе упат-
ство. 

5. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
О. бр. 02-15/CI-18/2002                 Претседател 
   06 јули 2002 година   на Советот на Народна банка на 
             Скопје                     Република Македонија 
                   Гувернер, 
           Љубе Трпески, с.р.  

___________ 
829. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за девизно 

работење ("Сл.весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01) и 
член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр.3/02) Со-
ветот на Народна банка на Република Македонија, на 
својата СI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, ја 
донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА 
ДОЗВОЛА И ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 

 
1. Под менувачки работи во смисла на оваа одлука 

се подразбира: 
- купување на ефективни странски пари и чекови 

деноминирани и исплативи во странска валута од 
странски и домашни физички лица и 

- продавање на ефективни странски пари на домаш-
ни физички лица и на странски физички лица по основ 
на реоткуп. 

3. Овластените менувачи, менувачките работи мо-
жат да ги вршат во свое име и за своја сметка или во 
свое име, а за сметка на овластена банка. 

4. Народна банка на Република Македонија издава 
дозвола за вршење на менувачки работи под следните 
услови: 

- да е основан и регистриран согласно со Законот за 
трговски друштва и да е регистриран за дејност мену-
вачко работење; 

- да има добиен даночен и матичен број; 
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- да имаат соодветна просторија за вршење мену-
вачки работи кои ги исполнуваат хигиенотехничките 
услови; 

- да поседува исправа за сопственост или договор за 
закуп на деловните простории во кои ќе се врши мену-
вачкото работење; 

- менувачите кои ќе се изјаснат дека ќе работат во 
свое име а за сметка на овластена банка, да имаат склу-
чено договор со банка овластена за менувачки работи 
во чие име ќе работат. Co договорот банката и менува-
чот ги регулираат меѓусебните права и обврски во вр-
ска со провизијата, потребните упатства и обрасци, 
благајничкиот максимум, откупот и продажбата, кур-
сната листа по која ќе работи, контролата, меѓусебното 
известување и известувањето до Народна банка на Ре-
публика Македонија, трошоците, како и бројот на ме-
нувачките места преку кои менувачот ќе работи, кој 
треба да биде идентичен со оној кој ќе го пријави во 
Народна банка на Република Македонија; 

- да има каса за безбедно чување на готовината која 
ќе се користи исклучиво за потребите на менувачницата; 

- во просториите за вршење на менувачки работи да 
имаат соодветни средства за заштита и обезбедување 
на паричните средства, имотот и вработените; 

- против одговорното лице во правното лице и ра-
ботниците кои вршат менувачко работење да нема пок-
ренато обвинителен акт кој влегол во правна сила, ниту 
пак е донесена неправосилна осудителна пресуда што 
се докажува со уверение од надлежниот суд и да не се 
осудувани или не се под истрага за дела од областа на 
финансиското работење; 

- работниците кои вршат менувачко работење да 
имаат познавање од најмалку еден светски јазик. 

5. За добивање на дозвола за вршење на менувачки 
работи до Народна банка на Република Македонија се 
доставува писмено барање, кое ги содржи следните по-
датоци: 

- назив и адреса на подносителот на барањето; 
- адреса на просторијата во која ќе се врши мену-

вачкото работење и број на телефакс; 
- име и презиме на овластеното лице кое ќе го врши 

менувачкото работење, број на лична карта и един-
ствен матичен број; 

- име, презиме и адреса на одговорното лице на 
подносителот на барањето, број на лична карта и един-
ствен матичен број. 
Кон барањето се поднесува и документација со која 

се докажува исполнувањето на условите од точката 4 
на оваа одлука. 

6. Народна банка на Република Македонија одлучу-
ва по барањето во рок од 30 дена од денот на компле-
тирањето на документацијата и исполнувањето на ус-
ловите и по истото донесува решение. 
Решението за менувачко работење се издава на не-

определено време. 
7. Менувачот е должен во рок од 30 дена од денот 

на добивањето на решението да ги исполни и следните 
дополнителни услови: 

- на видно место да истакне фирма со посебен нат-
пис "менувачница" на македонски и најмалку на еден 
од светските јазици. Ако во истиот простор покрај ме-
нувачките врши и други работи, натписот мора да го 
истакне и во делот на просторот каде што се вршат ме-
нувачките работи; 

- на видно место да истакне курсна листа на курсе-
вите за ефективни странски пари; 

- да набави каталог за ефективни странски валути; 
- да приложи доказ за отворена единствена денар-

ска и девизна сметка за менувачко работење. 
Народна банка на Република Македонија ќе изврши 

контрола кај менувачот дали условите од точката 4 и 7 
на оваа одлука се исполнети и доколку се констатира 
дека истите се исполнети му издава налепница за от-
почнување со работа, за секое поединечно менувачко 

место со натпис "менувачницата ги исполнува услови-
те за менувачко работење". 
По добивањето на налепницата овластениот мену-

вач е должен веднаш да отпочне со работа. 
8. Bo вршењето на менувачките работи менувачот е 

должен: 
- налепницата да ја залепи на видно место; 
- навремено да ја евидентира секоја трансакција на 

купување и продавање на ефективни странски средства 
за плаќање; 

- секојдневно да води благајнички дневник; 
- со општ акт да ја утврди висината на денарскиот и 

девизниот благајнички максимум; 
- износот над благајничкиот максимум да го уплати 

на својата денарска или девизна сметка за менувачко ра-
ботење истиот ден или најдоцна наредниот работен ден; 

- да користи една денарска и една девизна сметка за 
менувачко работење; 

- за секоја склучена трансакција да изготви посебен 
образец MT1 (пропишани со Упатството за спроведува-
ње на Одлуката за условите и начинот за добивање на 
дозвола и вршење на менувачки работи) во два примеро-
ка, од кои еден е наменет за лицето кое ја извршило 
трансакцијата, а вториот примерок за своја евиденција; 

- во секое време да има јасно истакнати куповни и 
продажни курсеви на валутите кои ги купува и продава; 

- во секое време да има јасно истакнати цени на 
своите услуги за вршење на менувачки работи; 

- да доставува до Народна банка на Република Ма-
кедонија збирен декаден извештај во рок од два работ-
ни дена по истекот на декадата на образец ИМР1 (про-
пишан со Упатството за спроведување на одлуката). 

9. За сите промени на податоците од точка 4 и 5 на 
оваа одлука, како и за престанок со работа, менувачот е 
должен да ја извести Народна банка на Република Ма-
кедонија во рок од 10 дена од денот на настанатата 
промена. 

10. Народна банка на Република Македонија за из-
дадените решенија води регистар, кој содржи: 

- број и датум на издадено решение; 
- фирма односно име на менувачот; 
- име на банката доколку менувачот има склучено 

договор; 
- адреса на менувачкото место; 
- број на налепница. 
11. Народна банка на Република Македонија врши 

контрола кај менувачите за примена на одредбите на 
Законот за девизно работење, оваа одлука и Упатство-
то за применување на оваа одлука со: 

- следење, собирање и проверување на извештаите , 
кои што менувачите врз основа на оваа одлука се дол-
жни да ги доставуваат до Народна банка на Република 
Македонија; 

- вршење на непосредни контроли на работењето на 
менувачите.  
Менувачите се должни на овластените лица на На-

родна банка на Република Македонија да им овозмо-
жат увид во менувачкото работење и на нивно барање 
да им ја стават на располагање целокупната потребна 
документација. 
Народна банка на Република Македонија ако при вр-

шењето на контролата со записник утврди неправилности 
во менувачкото работење, покренува постапка пред над-
лежните органи согласно Законот за девизно работење. 

12. Народна банка на Република Македонија може 
на менувачот да му го одземе решението за менувачко 
работење ако при контролата утврди: 

- ако престане да ги исполнува условите предвиде-
ни во точка 4 и 7 од оваа одлука; 

- дека менувачот  го оневозможил вршењето на 
контролата на менувачкото работење; 

- дека при контролата на благајничкото место се ут-
врдени разлики помеѓу документите и фактичката сос-
тојба на благајната (касата); 
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- дека менувачот вршел менувачки работи на мену-
вачко место, кое што го нема во списокот на менувач-
ките места; 

- дека менувачот континуирано работи спротивно 
на условите од оваа одлука; 

- доколку во касата најде готовина која не потекну-
ва од менувачкото работење. 
При одземање на решението за менувачко работење, 

на менувачот му се одзема и налепницата од страна на 
овластено лице на Народна банка на Република Македо-
нија, кога првостепеното решение ќе стане извршно. 

13. По одземањето на дозволата овластениот мену-
вач нема право во рок од 12 месеци да поднесе ново ба-
рање за добивање на решение за менувачко работење. 

14. Гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија донесува Упатство за спроведување на оваа 
oдлука. 

15. Oвластените менувачи кои имаат добиено реше-
ние за вршење на менувачки работи, пред донесување-
то на оваа oдлука, се должни да го усогласат своето ра-
ботење согласно условите од оваа oдлука и Упатството 
за спроведување на истата во рок од 6 (шест) месеци 
сметано од денот на важноста на оваа oдлука. 

16. Оваа oдлука стапува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а започнува да се применува од 15.10.2002 година. 

 
О.бр.02-15/CI-19/2002  Претседател 
   6 јули 2002 година          на Советот на Народна банка 
             Скопје    на Република Македонија, 
                   Гувернер, 
            Љубе Трпески, с,р, 

___________ 
830. 
Врз основа на член 40 од Законот за девизно рабо-

тење ("Сл. весник на РМ" бр. 34/01, 49/01,103/01) и 
член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр. 3/02) 
Советот на Народна банка на Република Македонија, 
на својата СI-ва седница, одржана на 06.07.2002 годи-
на, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ  
ЗА РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО 

 
1. Резидентите за своето работење со странство се 

обврзани до Народна банка на Република Македонија 
да известуваат за: 

- промените и состојбите на сметките на резиденти-
те во странство; 

- промените и состојбите на побарувањата и обврс-
ките на резидентите кон нерезидентите; 

- промените и состојбите на побарувањата и обврс-
ките врз основа на вложувања на резидентите во стран-
ство и вложувања на нерезидентите во Република Ма-
кедонија (поврзани субјекти); 

- за сите трансакции со хартии од вредност; 
- за промените и состојбите на кредитните трансак-

ции; 
- други промени и состојби на средства, побарувања и 

обврски кои влијаат на ставките на платниот биланс. 
Промени се сите деловни настани што ја менуваат 

состојбата на средствата, на побарувањата или обврс-
ките на резидентите со странство. 

2. Обврзници за известување се сите резиденти на 
Република Македонија што вршат трансакции односно 
имаат состојби на средства, побарувања и обврски од 
точка 1 на оваа одлука. 
Под трансакција се подразбира секој деловен нас-

тан кој ја променува состојбата на побарувањата од 
странство и обврските со странство. 
Резиденти на Република Македонија за потребите 

на оваа одлука се: 

- трговски друштва, трговци поединци и други 
правни лица со седиште во Република Македонија   и 
нивни претставништва во странство, освен нивни под-
ружници во странство; 

- подружници на странски друштва запишани во тр-
говски регистар во Република Македонија; 

- поединци, односно физички лица кои самостојно 
вршат дејности како занимање со постојано место на 
живеење во Република Македонија, а кои не се трети-
раат како трговци според Законот за трговски друштва; 

- дипломатски, конзуларни и други претставништва 
на Република Македонија во странство кои се финан-
сираат од буџетот, како и вработените во тие претстав-
ништва и членовите на нивните потесни семејства: 

- физички лица со постојано место на живеење во 
Република Македонија и странски физички лица кои 
имаат работна виза над 6 месеци; 

3. Резидентите (во натамошниот текст - известува-
чи) известуваат непосредно и посредно преку: 

- овластени банки (за платниот промет со стран-
ство); 

- овластени учесници на пазарот на хартии од вред-
ност и централниот депозитар (за хартиите од вред-
ност) и 

- царинските органи (за извозот и увозот на стоки и 
услуги). 

4. Известувачите се обврзани до Народна банка на 
Република Македонија да доставуваат месечни, триме-
сечни и годишни извештаи за сите трансакции, однос-
но состојби на средства, побарувања и обврски од точ-
ка 1 на оваа одлука и тоа: 

- за промените и состојбите на сметките во стран-
ство, и евидентните сметки за порамнување на меѓу-
себните побарувања и обврски со нерезидентите; 

- за промените и состојбите на побарувањата од 
странство и обврските кон странство за резидентите 
кои склучуваат договори за купопродажба на стоки и 
услуги со нерезиденти, без оглед на тоа дали: 

a) стоката ја преминува границата на Република 
Македонија или не; 
б) услугата е извршена во Република Македонија 

или во странство; 
в) наплатата, односно плаќањето се врши преку до-

машни банки или сметки во странство; 
г) наплатата, односно плаќањето е во готово или не; 
д) наплатата, односно плаќањето е во денари или во 

странска валута; 
- за промените и состојбите на вложувањата на ре-

зидентите во странство и вложувањата на нерезиденти-
те во Република Македонија како и за трансакциите 
настанати од нивното меѓусебно работење; 

- за промените и состојбите кај хартиите од вред-
ност; 

- за промените и состојбите на побарувањата и об-
врските по основ на кредитни трансакции; 

- за промените и состојбите на средствата , побару-
вањата и обврските кои се од битно значење за платни-
от биланс. 

5. Известувачите се одговорни за правилноста на 
податоците во извештаите, кои треба да бидат идентич-
ни со сметководствените прегледи, книговодствените 
исправи и другата документација која известувачите се 
должни да ја докажат по барање на Народна банка на 
Република Македонија. 

6. Податоците во извештаите кои се однесуваат на 
поединечните известувачи се од доверлив карактер. 

7. Роковите за доставување на извештаите се про-
пишани со упатствата за спроведување на оваа одлука. 

8. Против известувачите кои нема да достават из-
вештај во роковите пропишани  со упатствата или дос-
тават извештај со невистинити податоци се покренува 
постапка пред надлежните органи. 

9. Гувернерот на Народна банка на Република Маке-
донија донесува упатства за спроведување на оваа одлука  
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10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", а започнува со примена од 15.10.2002 година. 

 
О.бр.02-15/CI-20/2002  Претседател 
   6 јули 2002 година          на Советот на Народна банка 
            Скопје   на Република Македонија, 
                   Гувернер, 
            Љубе Трпески, с,р, 

___________ 
831. 
Врз основа на член 41 од Законот за девизно рабо-

тење (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
34/01,4/01 и 103/01), член 64 точка 22 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 3/20), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, на својата 
CI-ва седница, одржана на 06.07.2002 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТИ СО ХАРТИИ  
ОД ВРЕДНОСТ 

  
1. Овластените учесници на пазарот на хартии од 

вредност (брокерски куќи и банки) известуваат за сите 
трансакции со хартии од вредност дефинирани како 
директни инвестиции и работи со хартии од вредност 
во член 2 од Законот за девизно работење. 
Резидентите, издавачи на должнички хартии од 

вредност во странство известуваат за издавањето од-
носно продажбата, достасаноста, наплатата и плаќање-
то на камати на должнички хартии од вредност издаде-
ни во странство. 

2. Лицата од точка 1 од оваа одлука за хартиите од 
вредност известуваат месечно. Извештајот се доставу-
ва до Народна банка на Република Македонија по завр-
шувањето на месецот, за претходниот месец. Резиден-
тите, издавачи на должнички хартии од вредност во 
странство известуваат за работите од став 2 на точка 1 
од оваа одлука само за месецот во кој работите се завр-
шени (датум на валута). 

3. Гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија со упатство ги пропишува методологијата, на-
чинот и роковите за составување на извештајот. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
О. бр. 02-15/CI-21/2002               Претседател 
   06 јули 2002 година        на Советот на Народна банка                                                                                                                                

- резидентово издавање на долговни хартии од 
вредност во затворено (приватно) издавање; 

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

___________ 
832. 
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за девизно 

работење ("Службен весник на Република Македонија� 
бр. 34/01, 49/01, 103/01) и член 64 став 1 точка 22 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија� бр.3/02), 
Советот на Народна банка на Република Македонија, 
на својата СI-ва седница, одржана на 06.07.2002 годи-
на, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 
ИЗВЕШТАИ ЗА СКЛУЧЕНИ КРЕДИТНИ РАБОТИ 

 
1. Co оваа одлука се уредува начинот, роковите, ус-

ловите и обрасците со кои резидентите известуваат за 
склучените кредитни работи согласно член 20 од Зако-
нот за девизно работење (во продолжение: Закон). 

2. Резидент кој склучува кредитни работи со нере-
зидент, согласно Законот должен е за тие работи да ја 

известува Народна банка на Република Македонија на 
начин, во рокови, под услови и на обрасци, кои се про-
пишани со оваа одлука. 
Резидентот од став 1 на оваа точка, ја известува На-

родна банка на Република Македонија непосредно. 
По исклучок на став 2 на оваа точка, резидентот мо-

же да даде овластување на овластена банка преку која 
го врши платниот промет со странство или на друго 
правно лице да врши известување во негово име за 
склучените кредитни работи. 

3. Резидентот или овластеното лице од точка 2 став 
3 од оваа одлука (во натамошниот текст: известувач) 
известува за кредитните работи поединечно или збирно 
во согласност со одредбите од оваа одлука. 

4.  Известувачот известува поединечно за следните 
кредитни работи: 

- кредит, кој во меѓународниот промет продавачот 
го одобрил на купувачот со договорен рок на плаќање 
на стоките или услугите подолг од 180 дена од денот 
на доставувањето на стоките, односно давање на услу-
гите (комерцијален кредит-одложено плаќање); 

- претплаќање, земено или дадено, за плаќање на 
стоки или услуги во меѓународниот промет, ако рокот 
на доставувањето на стоките, односно услугите е по-
долг од 180 дена од денот на извршување на плаќањето 
(комерцијален кредит - аванс); 

- финансиски лизинг, трансакција во меѓународни-
от промет во која корисникот на лизинг го определува 
предметот на лизинг кој е купен од страна на давателот 
на лизинг и се дава на корисникот на лизинг за догово-
рен временски период, врз основа на договорот за ли-
зинг, според условите определени во него; 

- кредит кој кредиторот (финансиска институција 
или институција за извозно кредитирање) го одобрил 
за плаќање на стоки или услуги во меѓународниот про-
мет, кога со договорот за кредит е однапред утврдена 
неговата намена (стоков кредит); 

- заеми кои настануваат со директно позајмување 
на финансиски средства од страна на кредиторот на 
должникот врз основа на договор за кредит (финанси-
ски кредит); 

- заеми од инвеститорот кои се наменети за тргов-
ско друштво во негова целосна сопственост, како и за 
заеми со намена за воспоставување на трајна економ-
ска поврзаност и ако заемите се дадени меѓу економски 
поврзани субјекти; 

- банкарски краткорочни кредитни линии за одржу-
вање на тековната ликвидност на банките; 

- договори за повторно откупување на хартии од 
вредност. 

5. Известувачот за кредитните работи од точка 4 на 
оваа одлука ја известува Народна банка на Република 
Македонија со доставување на следните обрасци: 
А. За одобрен кредит на нерезидент се доставува: 
- Пријава за одобрен кредит во странство образец 

КО-2; 
- Спецификација образец КО-7; 
- План и реализација на одобрување на кредит во 

странство образец КО - 3; 
- План и реализација на наплата на одобрен кредит 

во странство образец КО-4. 
Б. За кредит земен од нерезидент се доставува: 
- Пријава за земен кредит во странство образец КЗ-2; 
- Спецификација образец КЗ-7; 
- План и реализација на користење на кредитот од 

странство на образец КЗ-3; 
- План и реализација на отплата по кредитот земен 

во странство образец КЗ-4. 
Co обрасците известувачот приложува и: 
- договор или друг соодветен документ кој ги содр-

жи условите за кредит, 
- економско образложение, 
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- изјава за овластување на овластена банка или дру-
го правно лице како известувач по кредитната работа, 

- одлука за издадена гаранција (доколку кредитот е 
гарантиран), 

- документ за инструмент за осигурување на напла-
тата, 

- други документи по барање на Народна банка на 
Република Македонија. 
Известувачот известува за сите измени на договор-

ните услови како и за неизвршување на договорот на 
следните обрасци: 

- за одобрен кредит на образец КО-2, a 
- за земен кредит на образец КЗ-2. 
6. Известувачот е должен да ја извести  Народна 

банка на Република Македонија на обрасците од точка 
5 од оваа одлука, во рок од 10 (десет) работни дена од 
денот на склучување на договорот за кредитна работа. 
За целокупниот промет и измени по кредитната ра-

бота известувачот е должен да ја известува Народна 
банка на Република Македонија на обрасците од точка 
5 од оваа одлука, во рок од 5 (пет) работни дена од де-
нот на настанувањето на дејството. 
Обрасците се доставуваат во најмалку три примеро-

ци, од кои едниот останува во Народна банка на Репуб-
лика Македонија. 
Известувачот и Народна банка на Република Маке-

донија може да се договорат за поинаков начин и роко-
ви на известување за кредитните работи. 

7. Известувачот известува збирно за следните кре-
дитни работи: 

- купување на побарувањето од правни односи меѓу 
резиденти, ако е купувачот нерезидент; 

- купување на побарувањето од правни односи меѓу 
нерезиденти, ако купувачот е резидент; 

- купување на побарувањето од правни односи меѓу 
резиденти и нерезиденти, ако основната работа одгова-
ра на природата на комерцијалниот кредит; 

- емство и гаранција; 
- залог на недвижнини (хипотеки), движнини и дру-

ги облици на осигурување; 
- преземање на обврски од правни односи меѓу ре-

зиденти, ако преземачот е нерезидент; 
- преземање на обврски од правни односи меѓу не-

резидетни, акс преземачот е резидент. 
За преземање на обврски се смета секоја измена на 

страна на должникот. 
Доколку работите од 4 и 5 алинеја од оваа точка се 

составен дел на кредитна работа, за која се известува 
одделно, за нив не се известува збирно. 

8. Обврзникот за известување (продавач односно 
купувач) е должен на Народна банка на Република Ма-
кедонија да и достави известување за состојбата на 
достасаните обврски на работите од 1 (прва), 2 (втора), 
6 (шеста) и 7 (седма) алинеја од точка 7, став 1 од оваа 
одлука, до 10 (десетиот) работен ден во тековниот ме-
сец за претходниот месец на следните обрасци: 
КН - известие за купувањето на побарувањата од 

правни односи меѓу резиденти, ако купувачот е нерези-
дент; 
КР - известие за купувањето на побарувањата од 

правни односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е рези-
дент; 
ПН - преземање на обврски од правните односи ме-

ѓу резиденти, ако преземачот е нерезидент; 
ПР - преземање на обврски од правните односи ме-

ѓу нерезиденти, ако преземачот е резидент. 
Обврзникот за известување известува месечно во 

оригинална валута одделно по државите на нерезиден-
тите и тоа одделно за краткорочни и одделно за долго-
рочни работи. 

9. Обврзникот за известување (продавач односно 
купувач) е должен на Народна банка на Република Ма-
кедонија да и достави известување за продажба и купу-
вање на побарувања по комерцијални кредити - одло-

жени плаќања (factoring) - точка 7, став 1, алинеја 3, до 
10 (десетиот) работен ден во тековниот месец за прет-
ходниот месец на образец: 

- КФ - известие за продажба и купување на побару-
вањата од правни односи меѓу резиденти и нерезиден-
ти ако основната работа одговара на природата на ко-
мерцијален кредит. 
Обврзникот на известувањето на образецот КФ ме-

сечно известува за продажбата и купувањето на побару-
вањата во оригинална валута, одделно, по држави на не-
резиденти и карактерот на основната работа. Ако се ку-
пувачот и продавачот на побарувањето резиденти, из-
вестувањето го изготвува купувачот на побарувањето. 

10. Обврзникот на известувањето е должен на На-
родна банка на Република Македонија да и достави об-
разец: 

- Г-1- известие за издадено емство, гаранција, залог 
на недвижнини или движнини и други облици на оси-
гурување издадено на нерезидент, до 10 (десетиот) ра-
ботен ден во тековниот месец за претходниот месец. 
На истиот образец се известува и за кумулативната 

состојба се до последниот ден во претходниот месец за 
издадените обезбедувања наведени во претходниот став. 

11. Кредитните работи од оваа одлука според роч-
носта се делат на краткорочни со рок на траење до 1 
(една) година и долгорочни со рок на траење над 1 (ед-
на) година. 

12. Гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија донесува упатство со кое ги пропишува об-
расците за известување и начинот на пополнување на 
истите. 

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
О.бр.02-15/CI-22/2002  Претседател 
   6 јули 2002 година          на Советот на Народна банка 
            Скопје    на Република Македонија, 
                   Гувернер, 
            Љубе Трпески, с,р, 

___________ 
833. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/02), а во врска со член 35 став 1 од 
Законот за девизно работење (�Службен весник на РМ� 
бр. 34/01, 49/01 и 103/01), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата CI-ва седница одр-
жана на 06.07.2002 година, ја донесе следнава 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОР-
МИРАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НИВНО КОРИСТЕЊЕ 

 
1. Со оваа одлука се утврдува методологијата за 

формирање на курсевите на Народна банка на Републи-
ка Македонија и нивно користење. 

2. Народна банка на Република Македонија врз база 
на движењето на понудата и побарувачката на девизи 
на пазарот на странски платежни средства дневно го 
утврдува курсот на денарот во однос на еврото. 

3. Средните курсеви на останатите валути се утвр-
дуваат врз база на средниот курс на еврото и односот 
на размена на еврото со останатите валути утврден од 
страна на Европската централна банка. Во случај на не-
работење на Европската централна банка се користат 
интервалутарните курсеви на валутите кои во тој мо-
мент преовладуваат на пазарот во странство. 

4. Курсевите на Народна банка на Република Маке-
донија се користат за книговодствено искажување на 
побарувањата и обврските изразени во странски пла-
тежни средства согласно прописите за сметководстве-
но работење и за потребите на платниот биланс. За пот-
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ребите на пресметување на основицата за царинење се 
користат девизните курсеви на Народна банка на Ре-
публика Македонија кои важат последниот работен 
ден од претходниот месец. 

5. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
О. бр. 02-15/CI-23/2002                  Претседател 
   6 јули 2002 година     на Советот на Народна банка на 
            Скопје                         Република Македонија 
                 Гувернер, 
         Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
834. 
Врз основа на член 64, став 1, точка 22 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија бр. 3/02) и член 49 од 
Законот за сметководство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 
70/01), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на 12.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЦЕНИТЕ НА БЛАГОРОДНИТЕ МЕТАЛИ КОИ 
ВАЖАТ НА 30.06.2002 ГОДИНА  

1. Цената на златото со финост 999 %О на 30.06.2002 
година изнесува 19.499,95 денари за една унца. 

2. Цената на среброто со финост 999 %О на 
30.06.2002 година изнесува 193,66 денари за една унца. 

3. Цените од точка 1 и точка 2 се однесуваат на 
предмети од сребро и злато, кршено сребро и злато, 
сребрени и златни лостови и ковано сребро и злато. 

4. Цената на една унца злато, односно сребро, со 
финост помала од 999 %О се изведува од цените во точ-
ка 1, односно точка 2. 

5. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
О.бр. 02-15/188-2002                        Претседател 
12 јули 2002 година           на Советот на Народна банка 

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

___________ 
835. 
Врз основа на член 17 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 3/02) и точка 9 од Одлуката за 
каматните стапки на Народна банка на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 53/2002), гувернерот на Народна банка на Републи-
ка Македонија, на 08.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КАМАТНАТА СТАПКА, КОЈА НАРОДНА БАНКА 
НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЈА ПЛАЌА  НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА  РЕЗЕРВА  НА  БАНКИТЕ И 

ШТЕДИЛНИЦИТЕ  
1. Со оваа одлука се утврдува висината на каматна-

та стапка, која Народна банка на Република Македони-
ја ја плаќа на задолжителната резерва на банките и 
штедилниците. 

2. Каматната стапка на задолжителната резерва од 
точка 1 на оваа одлука изнесува 7,00% на годишно ниво. 

3. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, а ќе почне да се применува од пери-
одот на задолжителна резерва 11.07-10.08.2002 година. 

 
Бр. 02-14/515-2002                                     Гувернер, 
8 јули 2002 година                             Љубе Трпески, с.р. 
          Скопје                          

836. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 34/2001, 49/2001 и 103/2001) и член 68 став 2 од За-
конот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
3/2002), гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија, на 08.07.2002 година, го донесе следното 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН ПРЕНОС НА 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО СТРАНСТВО 

 
1. Преносот на хартии од вредност во странство, 

имателот или од него овластениот застапник, треба да 
го пријави кај Народна банка на Република Македонија 
најмалку 3 работни дена пред планираниот пренос. 

2. Писмената пријава, во два примерока, треба да ги 
содржи следните податоци: 

- име, презиме и број на пасош на лицето кое харти-
ите од вредност ќе ги изнесе од земјата; 

- име и презиме на имателот на хартиите од вред-
ност; 

- вид, број и номинална вредност на хартиите од 
вредност. 

3. Народна банка на Република Македонија прие-
мот на пријавата го потврдува на вториот примерок и 
му го враќа на подносителот на пријавата. 

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 15.10.2002 година. 

 
 У. бр. 3688                                           Гувернер, 

8 јули 2002 година                             Љубе Трпески, с.р. 
           Скопје                          
_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води пос-

тапка за развод на брак согласно член 41 од Законот за 
семејство-прекината брачна заедница подолго од 1 го-
дина, по тужбата на тужителот Рамадан Џезаири од с. 
Долно Свилари, Скопје, против тужената Карин Џезаи-
ри, со непозната адреса на живеење во Германија.  
За привремен застапник, кој ќе ја застапува тужена-

та во постапката пред судот е одредена Станоевска На-
таша, адвокат од Скопје. 
Се предупредува тужената дека привремениот зас-

тапник ќе ја застапува во постапката по предметот V. 
П. бр. 1501/2002 сé до правосилното окончување на 
постапката. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, V. П. бр. 

1501/2002.                                                                (19255) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за соци-

јална работа на град Скопје бр. 3020-209 од 15.04.2002 
година, за привремен старател на тужениот Етемов Са-
либаба, со непозната адреса на живеење, поставена е 
адвокатката Тања Чрчарова-Илиевска, ТЦ �Мавровка� 
лам. А 1/9 а. Привремениот старател ќе го застапува 
тужениот пред судот и ќе ги штити неговите интереси 
во поведената постапка сé додека тужениот или негов 
полномошник не се јави пред судот, до правосилното 
окончување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П. бр. 

374/2001.                                                                  (19023) 
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Пред овој суд во тек е постапката за развод на брак 

по тужбата на тужителот Ласте Сибиновски од с. Ми-
ладиновци, против тужената Славна Тодосиевиќ од с. 
Миладиновци, сега на привремена работа во Германи-
ја, со непозната адреса.  
Се повикува тужената Славна Тодосиевиќ од с. Ми-

ладиновци, сега на привремена работа во Германија, со 
непозната адреса да се јави во судот во врска со зака-
жување на рочиштето по повод поднесената тужба. До-
колку во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот 
оглас тужената не се јави, со цел да се заштитат нејзи-
ните интереси, од редот на адвокатите за истата ќе би-
де поставен привремен старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV. П. бр. 

1398/2002.                                                                (19174) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани се води спор за 

долг, по тужбата на тужителот Штедилница МАК-БС 
Скопје филијала Кочани, против тужената Марица Јо-
веска од Скопје, ул. �Ругер Бошковиќ� бр. 212-6, прес-
тојување во странство со непозната адреса. Вредноста 
на спорот е 34.297,00 денари. 
Тужениот се наоѓа во странство со непозната адре-

са на престојување и се повикува тужениот во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас, да се јави во су-
дот или да определи свој полномошник за застапување 
на неговите права и интереси во постапката. 
За привремен застапник на тужениот се назначува 

Силвана Мишева-стручен соработник на Основното 
јавно обвинителство во Кочани, кој ќе ги застапува ин-
тересите на тужениот во постапката сé додека тој или 
негов полномошник не се појави пред судот, односно 
додека Центарот за социјална работа не го извести су-
дот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 273/2002.                                                                                                                                             (19335) 
                                                                            (19439) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор за 

утврдување право на сопственост, по тужбата на тужи-
телот Гафур Имероски од Битола, против тужените 
Методија и Калина Тасески од Прилеп и Горгиоски 
Мирчев Славчо од Прилеп. 
Бидејќи тужениот Горгиоски Славчо живее во Гер-

манија со непозната адреса, се повикува да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објаву-
вањето на огласот или пак да достави своја адреса на 
живеење. Доколку во определениот рок истиот не се ја-
ви ниту определи свој полномошник неговиот интерес 
до правосилноста на постапката ќе го застапува прив-
ремен застапник што ќе го назначи овој суд. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 532/2002.                                                                 ___________ 
                                                                            (19143) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Баки Идриз од с. Сараќино, Те-
товско, против тужената Симоне Тиетјен од Хамбург, 
СР Германија, со непозната адреса.  
Се повикува тужената, во рок од 15 дена од објаву-

вањето на огласот, да се јави во судот и да достави ад-
реса или свој полномошник. Во спротивно, по истекот 
на овој рок ќе и биде поставен привремен старател, кој 
ќе го води спорот во нејзино име. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 370/2002.                                                                 ___________ 
                                                                            (19142) 

___________ 
 

Пред овој суд во тек е постапката за докажување на 
смрт за лицето Назиф Шаќири од Тетово, по предлогот 
на предлагачот Хасим Шаќири од Тетово. 
Се повикува лицето Назиф Азис Шаќири од Тетово 

да се јави во судот во рок од 15 дена од објавувањето 

на огласот или секој друг што нешто знае за него. До-
колку во определениот рок не се јави никој, судот пре-
ку Центарот за социјални работи Тетово ќе му постави 
привремен старател, кој ќе се грижи за неговите права 
и интереси до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 512/2002.                                       
                                                                            (19144) 

___________ 
 

Пред овој суд во тек е постапката за докажување на 
смрт за лицето Мехмедалија Салих од с. Порој, по 
предлогот на предлагачот Мемеди Мефаил од с. Порој. 
Се повикува лицето Мехмедалија Салих од с. Порој 

да се јави во судот во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот или секој друг што знае за него. Во спротив-
но, доколку во определениот рок не се јави никој, су-
дот преку Центарот за социјални работи Тетово ќе од-
реди привремен старател, кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 513/2002.                                       
                                                                            (19145) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исплата на долг, по тужбата на тужителот Лазаревски 
Љупчо од Гостивар, против тужените Музафер Рушити 
од с. Жеровјане и Рамадан Бељуљи и Омер Бељуљи, и 
двајцата од с. Боговиње. 
Се повикуваат тужените да се јават пред судот, да 

достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, судот преку Центарот за социјални ра-
боти во Тетово на тужителите ќе им постави привре-
мен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 907/2002.                                     

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак, по тужбата на тужителот Тисевски Крс-
то од Тетово, против тужената Тисевска Милена од Те-
тово, сега со непозната адреса во Србија. 
Бидејќи тужената Тисевска Милена е со непозната 

адреса, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, да се јави во судот или да од-
реди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на 
овој рок на истата ќе и биде поставен привремен стара-
тел преку Центарот за социјална работа-Тетово, кој ќе 
ги застапува нејзините интереси сé до окончувањето на 
постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 516/2002.                                      
                                                                            (19336) 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за ут-

врдување на татковство, по тужбата на тужителката Мир-
саде Ибрахими од с. Камењане, против тужениот Бајрам 
Ибрахими од с. Камењане, сега со непозната адреса. 
Се повикува тужената да се јави во судот, да доста-

ви адреса или да овласти полномошник, кој ќе го заста-
пува во оваа постапка до окончувањето на истата. Во 
спротивно, судот преку Центарот за социјална работа 
во Тетово ќе му постави привремен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 595/2002.                                      
                                                                            (19337) 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

сопственост, по тужбата на тужителот Стојчевски 
Славко од с. Вратница, против тужените Димковски 
Стојче, Димковски Васко и Димковска Тодорка, сите 
од с. Теарце, сега со непозната адреса. 
Бидејќи тужените Димковски Стојче, Димковски Ва-

ско и Димковска Тодорка се со непозната адреса, во рок 
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од 15 дена од објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�, да се јават во судот или да одредат свој пол-
номошник. Во спротивно, по истекот на рокот на истите 
ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот 
за социјална работа-Тетово, кој ќе ги застапува нивните 
интереси сé до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 596/2002.                                                                 

 За стечаен управник е одреден Максимов Ангел од 
Кочани, ул. �8 Март� бр. 12. 

                                                                            (19338) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

сопственост, по тужбата на тужителот Стојчевски Славко 
од с. Вратница, Тетово, против тужениот Стојчевски Ми-
то од с. Вратница, сега со непозната адреса во САД. 
Бидејќи тужениот Стојчевски Мито е со непозната ад-

реса, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, да се јави во судот или да одре-
ди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на рокот 
на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку 
Центарот за социјална работа-Тетово, кој ќе ги застапува 
неговите интереси сé до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 586/2002.                                                                 Се повикуваат должниковите должници, своите об-

врски без одлагање да ги исполнат на стечајниот уп-
равник за должникот. 

                                                                            (19339) 
_______________________________________________ 

 
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 146/02 

од 28.06.2002 година, над ДООЕЛ �Грациела� од Бито-
ла, ул. �Охридска� бр. 9,  со дејност угостителска и жи-
ро сметка 500-1487-28 при ЗПП - филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19136) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 139/02 
од 28.06.2002 година, над ДОО �Бежан компани� од 
Битола, ул. �Пелистер� бр. 2,  со дејност услужна и жи-
ро сметка 500-2499-96 при ЗПП - филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19137) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 166/02 

од 28.06.2002 година, над ДООЕЛ �Трим� од Битола, 
ул. �Партизанска� бр. 66,  со дејност трговија и жиро 
сметка 500-1489-22  при ЗПП - филијала Битола, отво-
ри стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (19138) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 46/2002 од 21.06.2002 година,  
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство и трговија �БЕСЈАН-КОМЕРЦ� 
ДОО експорт-импорт од с. Чајле - гостиварско. 

 За стечаен управник се определува лицето Драган 
Филипоски од Гостивар, ул. �Браќа Ѓиноски� бр. 67. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена по об-

јавувањето на огласот  во �Службен весник на РМ� да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права над нед-
вижностите на должникот во рок од 30 дена да ги при-
јават своите побарувања до стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања кое 
ќе се одржи на 06.09.2002 година во 8,30 часот, сала бр. 
II на овој суд.   
Од Основниот суд во Гостивар.                       (19139) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение  

Ст. бр. 28/2001 од 25.06.2002 година,  отворена е сте-
чајна постапка над должникот АД �Угостителство и 

туризам� Кочани со жиро сметка 40400-601-50316 во 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет. 
За стечаен судија е одреден Здравков Симијон, су-

дија при овој суд. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права над нед-
вижностите на должникот во рок од 15 дена да ги при-
јават своите побарувања до стечајниот управник. Во 
пријавата да се означи предметот на кој постои разлач-
но право, начинот и основот на засновање на правото, 
како и обезбеденото побарување. Доверителот кој без 
оправдани причини ќе пропушти да поднесе или ќе го 
одолговлекува поднесувањето на пријавата, одговара 
за штетата која поради тоа би можела да настане. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања за 
02.09.2002 година во 12,00 часот, сала бр. 12 и рочиште 
на Собранието на доверители на кое врз основа на из-
вештајот на стечајниот управник, доверителите ќе од-
лучуваат за понатамошниот тек на постапката (извеш-
тајно рочиште) за 10.09.2002 година во 12,00 часот со-
ба бр. 12 во  судот.   
Решението е истакнато на огласната табла на судот 

на 27.06.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани.                          (19140) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 182/02 од 19.06.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, промет и услуги �ДУГО ПРОМЕТ� Марија 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. �АСНОМ� бр. 14/2-
9, со жиро сметка бр. 40110-601-121435 и   регистарска 
влошка 02008497?-8-09-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, промет и услуги �ДУГО 
ПРОМЕТ� Марија ДООЕЛ Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд  Скоп-
је I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (19308) 

_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1419041/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Вишња Трајковска, ул. "Тодор Чангов" бр. 39/ 17, 
Скопје.                                                       (19705) 
Пасош бр. 1289238 издаден од СВР-Скопје на име 
Пеновски Виктор, ул." 8 Март" бр. 14/44, Велес. 

                                                                    (19706) 
Пасош бр. 997694 на име Медиу Гарип, Кичево. 
                                                                               (19719) 
Пасош бр. 218856 на име Бајрами Селаудин, Кичево.

                                                                    (19720) 
Пасош бр. 958728 на име Абиби Нухија, Кичево. 
                                                                    (19721) 
Пасош бр. 1196474 на име Ванчо Атанасов, с. Ново 
Коњарево бр. 151, Струмица.                      (19724) 
Пасош бр. 305797/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Таири Ѓизвет, ул. "Љ.Б. Пиш" бр. 113, Тетово    (19725) 
Пасош бр. 1735128/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Минтаз Пазари, ул. "Шуто Оризари" бр. 98, Скопје.   

                                                                  (19733) 
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Пасош бр. 1165351 издаден од УВР-Струмица на име 
Панајотов Јордан, с. Секирник бр. 135, Струмица. 

                                                                   (19736) 
Пасош бр. 1646665 издаден од СВР-Скопје на име 
Божиновска Сања, ул. "О. Николов" бр. 153/2-12, Ско-
пје.                                                                    (19738) 
Пасош бр. 1075178 издаден од УВР-Куманово на име 
Саитовски Садат, с. Лопате, Куманово.               (19791) 
Пасош бр. 1256310 издаден од УВР-Тетово на име 
Омери Миљаим, с. Урвич, Тетово.                       (19792) 
Пасош бр. 1342171 издаден од УВР-Тетово на име 
Ибиши Меџди, с. Ларце, Тетово.                      (19793) 
Пасош бр. 1170641 издаден од УВР-Скопје на име Јо-
ваноска Ана, ул. "Локов" бр. 5/1/3, Скопје.          (19794) 
Пасош бр. 162668/94 издаден од УВР-Гостивар на 
име Насер Мифтари, ул. "Г. Лазаревски" бр. 36-а, Гос-
тивар.                                                                    (19795) 
Пасош бр. 1619649/01 на име Јанев Сашко ул. "М. 
Тито" бр. 123/2, Неготино.                                     (19722) 
Чекови од тековна сметка бр. 0002657218 од бр. 000-

2450231 до бр. 0002450235 издадени од Комерцијална 
банка на име Мирчевски Јован, ул. "29 Ноември" бр. 
12, Кочани.                                                     (19685) 
Чекови од тековна сметка бр. 11139320 од бр. 0017-

000638240 до бр. 0017000638244 и бр. 0011004881848 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Јорданова Зора, Скопје.                                      (19800) 
Чекови од тековна сметка бр. 10098204 од бр. 0015-

000072848 до бр. 0015000072861 и од бр. 0015000072-
960 до бр. 0015000072971 издадени од Комерцијална 
банка АД-Скопје на име Калиновска Милена, Скопје.
                                                                    (19804) 
Работна книшка на име Настевски Александар, Скоп-
је.                                                                    (19614) 
Работна книшка на име Груевска Цвета, Скопје. (19619) 
Работна книшка на име Акдениз Уфук, Скопје. 
                                                                    (19621) 
Работна книшка на име Петрушевска Анета, ул. 

"Моша Пијаде" бр. 21, Куманово.                      (19622) 
Работна книшка на име Горанчо Бошков, Св. Николе. 

                                                                   (19624) 
Работна книшка на име Димче Јованчев, Св. Николе. 

                                                                    (19625) 
Работна книшка на име Тасевски Роберт, ул. 

"Косовска" бр.185, Штип.                                      (19626) 
Работна книшка на име Сурлов Стефан, ул. "Лена 
Ѓорова" бр. 6, Гевгелија.                                      (19627) 
Работна книшка на име Арслани Фети, Струга.  (19631) 
Работна книшка на име Паракеов Аспарухчо, Кава-
дарци.                                                                    (19633) 
Работна книшка на име Атип Нуиши, с. Грчец, Ско-
пје.                                                                   (19637) 
Работна книшка на име Рамадан Салих, Скопје. 
                                                                   (19670) 
Работна книшка на име Стојчески Љубе, Скопје. 
                                                                    (19674) 
Работна книшка на име Хаџиемин Ердоган, Скопје.

                                                                    (19677) 
Работна книшка на име Исљами Реџеп, Скопје. 
                                                                    (19681) 
Работна книшка на име Бељуров Кенан, Скопје. 
                                                                    (19684) 
Работна книшка на име Ваџид Ајвази, с. Опае, Ку-
маново.                                                                    (19689) 
Работна книшка на име Цоки Ристовски, ул. "3 МУБ" 
бр. 33-3/6, Куманово.                                      (19690) 
Работна книшка на име Ванчо Синадинов, Делчево.

                                                                    (19691) 
Работна книшка на име Николов Влатко, Кочани.  

                                                                   (19692) 
Работна книшка на име Андев Васко, ул. "П. Гули" 
бр. 21, Св. Николе.                                     (19693) 
Работна книшка на име Стана Стефановска, Крива 
Паланка.                                                     (19696) 

Работна книшка на име Бектеши Мухадин, с. Ор-лан-
ци, Скопје.                                                     (19698) 
Работна книшка на име Ќеримоски Ќамил, ул. "Д. 
Завој" бр. 64, Прилеп.                                      (19699) 
Работна книшка на име Спиркоски Сашо, Прилеп.  

                                                                   (19700) 
Работна книшка на име Спиркоска Гордана, Прилеп.   

                                                                        (19701)  
Работна книшка на име Пановски Борче, ул. "Цветан 
Димов" бр. 6, Велес.                                      (19703) 
Работна книшка на име Хамѕа Сулемани, Тетово. 
                                                                    (19709) 
Работна книшка на име Јаневски Миќо, Скопје. 
                                                                    (19710) 
Работна книшка на име Трифуновски Пеце, Ресен.   

                                                                  (19754) 
Работна книшка на име Илиева Христина, Скопје.  

                                                                   (19796) 
Работна книшка на име Бошковска Христина, Скопје.

                                                                    (19797) 
Воена книшка на име Несторов Никола, ул. "Нерет-
ва" бр. 4, Кавадарци.                                     (19628) 
Воена книшка  на име Далимов Назим, Скопје. 
                                                                    (19731) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Јованов 
Ѓошо, с. Габревци, Радовиш.                      (19615) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Златко Ко-
цев, с. Ракитец, Радовиш.                                      (19616) 
Свидетелство од 6 одделение на име Димчевска Пен-
ка, Тетово.                                                    (19617) 
Свидетелство на име Хава Бакија, с. Сараќино, Те-
тово.                                                                    (19618) 
Свидетелство на име Јонузи Хурие, Куманово. 
                                                                    (19623) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Сали 
Нухија, с. Г. Речица, Тетово.                      (19635) 
Свидетелство од 5 одделение на име Хамди Беџети, 
с. Нераште, Тетово.                                     (19658) 
Свидетелство од 5 одделение на име Шукри Локма-
ни, с. Нераште, Тетово.                                     (19659) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Камбери Бе-
њамин, с. Нераште, Тетово.                      (19660) 
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Абдију Ал-
мир, Тетово.                                                    (19661) 
Свидетелства од 1и 2 година издадени од "Ј. Сандан-
ски" на име Лидија Димова, ул. �Железничка" бр. 18, 
Штип.                                                                    (19694) 
Свидетелство од 1 година на име Пуревска Розинка, 
Радовиш.                                                     (19702) 
Свидетелство на име Бари Пајазити, с. Батинци, Ско-
пје.                                                                    (19711) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Васил 
Главинов"-Скопје на име Реџеп Себистијан, Скопје.   

                                                                  (19798) 
Диплома на име Шклќим Хасани, Тетово.        (19632) 
Здравствена книшка на име Цамовиќ Сената, с. Г. 
Оризари, Велес.                                                    (19629) 
Здравствена книшка на име Џеваир Салиева, ул. "Ко-
совска" бр. 155, Штип.                                     (19695) 
Здравствена книшка на име Настевска Мимоза, с. 
Могила, Битола.                                                     (19704) 
Здравствена книшка на име Берат Ајдинио, Тетово.

                                                                    (19708) 
Здравствена книшка на име Ѓеоргиевска Миријана, 
Битола.                                                                    (19755) 
Здравствена книшка на име Додевски Методија, ул. 

"29 Ноември" бр. 28, Битола.                      (19760) 
Лична карта на име Јанев Сашко, ул. "М. Тито" бр. 

123/2, Неготино.                                                     (19697) 
Здравствена книшка на име Казимоски Алко, ул. "Др-
варска" бр. 2, Прилеп.                                      (19630) 
Уверение за положен државен испит издадено од Ме-
дицински Факултет-Скопје на име Јованоска Зорица, 
Кеј "Братсво Единство" бр. 7/2-12, Гостивар.      (19673) 
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Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерството 
за одбрана на РМ, објавува 

 
ОТВОРЕН   ПОВИК БР. 16/3-63/54 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Предмет на набавка  
1.1. Противпожарно моторно возило за комбинира-

но гасење со вода-пена-прав..................................парче 1 
1.2. Противпожарно моторно возило за комбинира-

но гасење со вода-пена...........................................парче 1 
Техничките барања дадени се во  прилог на ова ба-

рање и тоа: 
- Список бр. 1 се однесува за средството под реден 

бр. 1.1. 
- Список бр. 2 се однесува за средството под реден 

бр. 1.2. 
Списоците бр. 1 и 2 (во кои се дадени техничката 

барања),  може да се подигнат во Министерството за 
одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, соба 
705, секој работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 - Набавката е делива. 
2.1. Понудата треба да ги содржи  следните податоци: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цена  франко купувач без пресметана царина, со 

посебно искажан ДДВ,  
3. Квалитет на средствата според технички каракте-

ристики на производителот, а согласно  соодветни стан-
дарди-прописи (потекло, проспект-каталог) и бараните 
карактеристики од списоците бр. 1 и 2 на овој повик. 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака. 
6. Гарантен рок. 
7. Сервисирање, одржување и резервни делови. 
8. Рок на важност на понудата.  
3. Придружна документација  
Со понудата, понудувачот е должен да достави  

придружна документација согласно Законот за јавни 
набавки  во оригинален примерок  или заверена копија 
кај нотар и тоа:  

- извод од регистрацијата на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва, 
     - документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација, 

- доказ од надлежниот орган дека со   пресуда не е  
му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење 
на дејност,  

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци.  
- гаранција за учество во набавката во висина од 5% 

од вкупната вредност на понудата. 
4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се 

следните и тоа: цена (80 поени), квалитет (10 поени), рок 
на испорака (5 поени) и начин на плаќање (5 поени). 

5. Начин и рок за доставување на понудата 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Рок за доставување на понудите  е 15 дена од денот 

на објавувањето на барањето во дневниот печат и  
�Службен весник на РМ�, а јавното отворање на пону-
дите во присуство на понудувачите ќе се одржи на 
30.07.2002 година во 10 часот во просториите на Ми-
нистерството за одбрана. 
Понудите се доставуваат на адреса: Министерство 

за одбрана,  ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта 
или преку архивата на министерството. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ваат во затворен коверт на кој на горниот лев агол стои 

ознака �не отворај� и бројот на овој повик. Ковертот не 
смее да содржи никаква ознака со која би можел да се 
идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака �понуда� и бројот на 
списокот за кој се однесува, а другиот внатрешен ко-
верт ја содржи документацијата и носи ознака �доку-
ментација� и точната адреса на понудувачот. 

6. Понудите кои нема да бидат доставени во наведе-
ниот рок, кои не се изработени според наводите на ова 
барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната 
документација која се бара, нема да се разгледуваат.  
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон:  02/282 341. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�-Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-102/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА: 
 

 - Идеен проект за делови од објектот ХЕЦ Бошков  
Мост 

- Тендерска документација за издавање на објектот 
под концесија 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-

102/2002 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за изработка на следната документација за ХЕЦ Бош-
ков Мост: 
А./ Идеен проект за инсталираност 70 MW за след-

ните делови од објектот: 
- Доводен орган со придружни објекти, машинска 

зграда со машински круг, одводна вада и регулација на 
реката; 

- Хидромеханичка опрема за доводен орган и ма-
шинска зграда; 

- Машинска опрема; 
- Електро опрема. 
Б./ Тендерска документација за издавање на објек-

тот под концесија. 
Документацијата под точка �А� и �Б� да биде изра-

ботена на македонски и англиски јазик. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на уче-

ство на сите домашни и странски правни и физички лица. 
Постапката на повикот се спроведува со Отворен 

повик согласно Законот за јавни набавки. 
1.3. Понудата не мора да се однесува на целокупни-

от обем на тендерот, но не е дозволена делумна понуда 
во рамките на точките �А� и �Б�. 

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. ПОДЛОГИ КОИ ЌЕ МУ БИДАТ НА РАСПОЛА-

ГАЊЕ НА ИЗРАБОТУВАЧОТ 
2.1. Подлоги кои се на располагање на увид на из-

работувачите: 
- Главен проект за ХЕЦ Бошков Мост за инсталира-

на моќност 45 MW; 
- Еколошки елаборат за објектот; 
- Анекс на Главниот проект за прилагодување на 

проектот према еколошките барања; 
- Тендерска документација за ХЕЦ Бошков Мост за 

инсталирана 45 MW-недовршена; 
- Фисибилити студија за ХЕЦ Бошков Мост за ин-

сталираност 70 MW. 
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2.2. На заинтересираните понудувачи, подлогите им 
стојат на располагање на увид во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�-Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб, кат 4, соба 407, од 7,30 од 9,30 часот, Јас-
на Иванова, контакт телефон 02/149-085. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот т.е. изработувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција, како и вкупната вред-
ност на целата понуда (со сите давачки согласно член 
57 став 3 од Законот за јавни набавки) изразена во 
МКД и со посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 

набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 
3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-

те за плаќање. 
3.4. Понудата треба да содржи детален опис на ра-

ботите кои изработувачот ќе ги изврши. 
3.5. Понудата треба во себе да содржи временски 

план по активности на изготвувањето на Идејниот про-
ект и тендерската документација. 

3.6. Понудата треба да го содржи тимот кој ќе рабо-
ти на проектот со план на ангажман на секој член од 
тимот поединечно. 

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
прописи за изработка на ваков вид проекти, при што 
истите треба да се во согласност со стандардите во Ре-
публика Македонија и со меѓународните стандарди кои 
се прифатени во Република Македонија. 

3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за измени и дополнувања на Законот за јавни на-
бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција на износ од 5% од вкупната понуда (вредност со 
ДДВ) согласно член 58 од ЗЈН. 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та како своја, така и на изведувачот, како и на сите чле-
нови на тимот кои ќе учествуваат во изработката на 
предметната документација, за изработка на ваков вид 
проекти во последните 5 години. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена     35 поени; 
5.2. Квалитет    35 поени; 
5.3. Начин на плаќање    10 поени; 
5
 

.4. Рок на завршување на работите  20 поени. 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
21.08.2002 година во 11,00 часот, во просториите на 
АД �Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна 
документација, нема да се разгледуваат. 

                                             
  Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002 - пречистен 
текст) и Одлука бр. 02-4062/1 од 10.07.2002 година Ко-
мисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија Подрачна единица Штип, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО 
УТВРДУВАЊЕ  НА  ПОДОБНОСТ НА  ПОНУДУВАЧИТЕ 
(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 1/2002 е  Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица 
Штип, ул. �Ванчо Прќе� бр. 98. 

- Предмет на јавниот повик бр. 1/2002 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
прибирање понуди за изведба на градежни, градежно-
занаетчиски работи и инсталации на станбена зграда Б-
23 (П+4+ПК) во населба �Сењак-3� во Штип. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
ваков вид дејност, со седиште во Република Македонија. 

- Отворањето на пријавите ќе се врши без прису-
ство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Понудувачите кои се занимаваат со дејноста пред-

мет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик 
го пријавуваат со документација со која ќе го докажат 
следното: 

- Техничко-технолошки бонитет (согласно член 25 
од Законот за јавни набавки); 

- Економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копија заверена кај нотар ( член 24 од Законот за јавни 
набавки); 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- Расположива опрема и други физички капацитети 
за реализација на набавката; 

- Список на квалификувани работници што ќе би-
дат ангажирани на конкретниот објект; 

- Список на изградени објекти од последните 3 го-
дини со назначена вкупна инвестициона вредност и  
мислење на инвеститорот за квалитетот и навремено 
извршување на работите; 

- Доказ - извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ од надлежен орган во оригинал или за-
верена фотокопија кај нотар со кој понудувачот ќе до-
каже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, 
како и дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност; 

- Документ за регистрација за вршење на дејноста. 
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- Пријавите се доставуваат до набавувачот - Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица 
Штип, ул. �Ванчо Прќе� бр. 98, Штип, со назнака �За 
комисија за јавни набавки�, препорачано по пошта или 
со предавање во архивата на набавувачот. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачите кон пријавата  да ги приложат доку-

ментите од точка 2 на овој повик; 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми, потребно е да се достави: 
- Документација за секоја од фирмите назначена во 

точка 2; - Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена од денот на објавувањето во �Службен вес-
ник на Република Македонија� и  во едно друго јавно 
гласило. 

- Потпишан и заверен договор за точно назначените 
обврски и права; 

- Потпишан и заверен договор за главен партнер и 
лице овластено за потпишување на документите во име 
на другите партнери; 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

- Документацијата и другите податоци од точка 3 
на овој повик треба да се доставуваат во затворен ко-
верт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката 
(не отворај), како и бројот на јавниот повик. Тој не 
смее да содржи никаква ознака со која би можел да се 
идентификува понудувачот. 

Пријавите кои не се доставени во утврдениот рок и 
оние чија документација нема да биде изработена спо-
ред барањата содржани во повикот, нема да се разгле-
дуваат. 

Комисија за јавни набавки 
                                                                                                                                   

AГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА MАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

О Д Л У К И 
 ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА 

ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 
 

Р.бр. Акционерско 
друштво Место 

Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал 
за 

продажба 
(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Продажна 
цена по 
акција 
(ЕУР) 

1 ЗИК Лозаро-
овоштарство и 
преработка 

 
 

Куманово 

 
 

3.067.752 

 
 

1.983.593 

 
 

64,66% 

 
 

38.796 

 
 

2,56 
2 Овче Поле-

Угостителство и 
трговија 

 
 
Св. Николе 

 
 

943.297 

 
 

695.838 

 
 

73,77% 

 
 

136.094 

 
 

1,53 
3 Инекс Езерка Охрид 3.075.823 895.690 29,12% 17.518 2,56 
4 Монтинг Битола 4.556.174 2.963.156 65,04% 57.954 5,11 
5 Еуротек - 

 с. Алданци Крушево 664.680 321.358 48,35% 62.852 0,51 
6 Лихнида Охрид 1.167.440 137.171 11,75% 13.414 1,02 
7 Полет Делчево 219.580 186.644 85,00% 36.504 0,51 
8 Жито Скопје Скопје 5.810.014 852.849 14,68% 16.681 5,11 
9 РЖ Економика Скопје 2.736.666 550.201 20,10% 107.610 0,51 

10 РЖ Техничка 
контрола 

Скопје 1.075.856 167.852 15,60% 32.829 0,51 

11 ГД-Тиквеш Кавадарци 3.476.786 655.221 18,85% 12.815 51,13 
12 Медицинска 

пластика 
 
Тетово 

 
3.272.269 

 
1.018.131 

 
31,11% 

 
8.658 

 
5,88 

13 Макохемија  Скопје 78.915 23.675 30,00% 4.630 0,51 
14 Еуропрофил - 

 с. Алданци 
 
Крушево 

 
357.904 

 
118.342 

 
33,07% 

 
23.146 

 
5,00 

15 Лозар - 
Оранжерии 

 
Велес 

 
1.769.392 

 
478.629 

 
27,05% 

 
93.612 

 
5,00 

16  Лозар - 
 Агросервис 

 
Велес 

 
362.281 

 
114.627 

 
31,64% 

 
22.419 

 
5,00 

17 Лозар - 
Сујаклари 

 
Велес 

 
133.877 

 
44.114 

 
32,95% 

 
8.628 

 
5,00 

18 Лозар-Чашка Велес 221.210 71.403 32,28% 13.965 5,00 
19 Лозар - 

Големопродажба 
 
Велес 

 
128.426 

 
36.757 

 
28,62% 

 
7.189 

 
5,00 

20 Лозар - 
Малопродажба 

 
Велес 

 
183.942 

 
58.546 

 
31,83% 

 
11.451 

 
5,00 

21 Лозар-Раштани Велес 98.398 32.440 32,97% 6.345 5,00 
22 Лозар-Согле Велес 43.741 10.001 22,86% 1.956 5,00 
23 Лозар - 

Овчарство 
 
Велес 

 
126.402 

 
30.189 

 
23,88% 

 
5.904 

 
5,00 

24 Лозар-Млекара Велес 113.839 31.112 27,33% 6.085 5,00 
25 Лозар- 

Иванковци 
 
Велес 

 
365.405 

 
112.184 

 
30,70% 

 
21.941 

 
5,00 

26 Лозар-Услужен 
центар 

 
Велес 

 
1.568.143 

 
416.990 

 
26,59% 

 
81.556 

 
5,00 

 
Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку7 дена после нивното објавување. 
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