
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Среда, 25 септември 2002 
Скопје 

Број 74                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1192. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 
4/2002), а во врска со член 30 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Царинскиот закон (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 55/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.09.2002 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ 
КОНТИНГЕНТ ЗА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА ЗА 
НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 

ЕКОНОМСКАТА 2002/2003 
 
1. Се определува царинскиот контингент за увоз на 

пченица во количина од 150.000 тони. 
Увозот на количините на пченицата од став 1 на 

оваа точка ќе се врши без плаќање на царина и специ-
фична давачка (прелевман). 
Распределбата на царинскиот контингент на пчени-

ца ќе се врши за потребите на непосредните произво-
дители во сооднос 1 : 0,7 за откупена количина пчени-
ца од домашното производство према правото на увоз. 

2. Количините на пченица од точката 1 на оваа од-
лука ќе се увезат за економската 2002/2003 година, зак-
лучно со 30.06.2003 година. 

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

 
    Бр. 23-4706/1       Претседател на Владата       

17 септември 2002 година     на Република Македонија,  
        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р.  

___________ 
1193. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 23/95, 
30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
 
1. Заради спречување на монополското формирање 

на цените на одделни производи и услуги во произ-
водството, прометот и при вршење на услугите, како 
највисоки цени се определуваат цените кои според по-
стојните прописи се формирани и применети на денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа:  

-производство и промет на нафта и нафтени дерива-
ти;  

- производство, пренос и дистрибуција на електрич-
на енергија; 

- производство и испорака на сурова вода за водо-
снабдување на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода;  
- прочистување и одведување на отпадни води 

(освен колекторите);  
- одржување на чистота во градови и населби 

(изнесување и депонирање на смет); 

- други комунални услуги: погребни услуги, вклу-
чувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на 
тоа место и  

- услуги за задолжително осигурување на моторни 
возила. 

2. За остварениот побавен пораст на цените од али-
неите 3, 4, 5, 6 и 7 од точката 1 на оваа одлука, изразен 
како диспаритет на цени кај одделни претпријатија ќе 
се отстранува при спроведувањето на оваа одлука, сог-
ласно со определбите на Макроекономската политика. 

3. За спроведување на точката 2 од Одлуката ќе се 
грижи Министерството за економија. 

4. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.2003 годи-
на. 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за определување највисоки цени 
на одделни производи и услуги (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/2002). 

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

 
    Бр. 23-4707/1       Претседател на Владата  

17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
         Скопје      Љубчо Георгиевски, с. р.  

___________ 
1194. 
Врз основа на член 12, став 2 од Договорот за сло-

бодна трговија меѓу Република Македонија и Републи-
ка Албанија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  УВОЗ  ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА НА ОД-
ДЕЛНИ  ЗЕМЈОДЕЛСКИ  И  ПРЕХРАНБЕНИ  ПРОИЗ-
ВОДИ  СО ПОТЕКЛО  ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА  

ЗА 2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува увозот во Република 

Македонија на земјоделски и прехранбени производи со 
потекло од Република Албанија наведени во Прилог 1. 
Прилогот 1 е составен дел на оваа одлука . 
 

Член 2 
За производите наведени во Прилогот 1, што е соста-

вен дел на оваа одлука не се плаќаат царински давачки и 
посебни давачки (прелевмани) во рамките на квотите 
утврдени со Прилогот 1. 

 
Член 3 

Количествата на производите во рамките на поод-
делни квоти од Прилогот 1 ги распределува Мини-
стерството за економија врз основа принципот на кори-
стење: �Прв дојден, прв услужен� (First come, first 
served). 
Доколку вкупната количина на производите на ос-

нова на поднесените барања во текот на еден работен 
ден е поголема од количината на утврдената или неи-
скористената царинска квота на барателите кои исто-
времено поднеле барање им се распределува сразмерен 
дел на бараните количини. 
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За доделување на одредена количина на производи во 
рамките на поединечна квота, Министерството за еконо-
миј  на подносителот му издава решение. 

Член 4 
За спроведување на одредбите од член 3 на оваа одлу-

ка Министерството за економија ќе донесе упатство. а  Член 6 Член 5 Министерството за економија ја следи реализацијата 
на увозот на производите согласно со донесените решени-
ја о  член 5 на оваа одлука. 

Барање за доделување на одредени количества на про-
изводи во смисла на член 3 од оваа одлука, може да под-
несе правно лице со седиште во Република Македонија  
(во натамошниот текст: Подносител). 

д 
Член 7 

Увозникот што користи повластен царински третман 
од Прилогот 1 при увозот на производите покрај бараните 
документи мора да поднесе и доказ за потеклото на про-
изводите кој го издава земјата извозник согласно Прото-
кол Б од Договорот за слободна трговија меѓу Република 
Македонија и Република Албанија. 

Барањето се поднесува во Министерството за еконо-
мија. 
Барањето од став 2 на овој член  треба да ги содржи 

следните податоци: 
- име на фирмата, матичен број и комплетна  адреса на 

подносителот;  - тарифна ознака на секој производ (десет бројки), Член 8 
- наименување на производите од номенклатура на ца-

ринската тарифа; 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот  на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. - количина на производите за која се поднесува бара-

њето искажано во единица мерка наведена во Прилог 1;  
- ТИР Карнет или ЕЦД заведени во соодветен кон-

тролник кај царинската испостава и фактура за произво-
дите што се увезуваат. 

           Бр. 23-4783/1                 Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје                        Љубчо Георгиевски, с.р. 

  

                                                                                                                                                         Прилог 1 
   

Л И С Т А 
на земјоделски и прехранбени производи со потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република 

Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за 2002 година 
 
Ред. 
број 

Тарифна 
ознака/Македонска 
царинска тарифа 

Опис Един. 
мерка 

Количина 

1. 0406 
0406 10 

Сирење и урда. 
- Младо (незрело и несолено) 
сирење, вклучувајќи сирење од 
сурутка и урда 

тони 50 

2. 0406 90 29 00 Кашкавал тони 50 
3.  0701 Компир, свеж или разладен тони 300 
4. 0702 00 Домат, свеж или разладен тони 150 
5. 0706 Моркови, бросква или репка 

угарница, (бела репка), цвекло, це-
лер, коренаш, ,рдокви и сличен ко-
ренест зеленчук за јадење, свеж или 
разладен: 

тони 200 

6.  0707 00 Краставици и корнишони, свежи 
или разладени: 

тони 100 

7. 0807 
 
 

ех  0807 11 00 00 

Дињи (вклучувајќи лубеници) и 
папаи, свежи: 
- Дињи (вклучувајќи лубеници): 
-- Лубеници од 1 март до 15 јули 

тони 2.500 

8. 1601 00 Колбаси и слични производи, од 
месо, од други јастиви месни дело-
ви за јадење или од крв, сложени 
прехранбени производи врз основа 
на овие производи: 

тони 150 

9.  1602 Други приготвени или конзервира-
ни производи од месо, од јастиви 
месни делови или од крв: 

тони 100 

10. 2208 Неденатуриран етилалкохол со со- хл. 200 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

 
 
 

2208 20 
 
 
 
 

2208 20 12 00 

држина на алкохол помала од 80 % 
vol; ракии, ликери и други алкохол-
ни пијалаци: 
- Алокохолни пијалаци добиени со 
дестилација на вина, на пулпа или 
комина, од грозје: 
Во амбалажа од 2 литри или пома-
ла: 
--- Коњак 
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1195. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2002 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
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 годи-

на (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
106/2001) се вршат следниве измени на распоредот на 
средствата во посебниот дел:  

09003 - Царинска управа на Република Македонија 
11 - Администрација 
Потставка Опис Буџет Промена Износ после пре-

распределба 
467112 Изградба 

на делов-
ни објекти 

0 30.000.000 30.000.000 

 
09002 - Министерство за финансии - функции на државата 
12 - Функција 
Потставка Опис Буџет Промена Износ после пре-

распределба 
461112 Надомест 

за одземен 
имот 

37.894.335 -5.000.000 32.894.335 

467112 Изградба 
на делов-
ни објекти 

175.000.000 -5.000.000 170.000.000 

 
02001 - Собрание на Република Македонија 
11 - Администрација 
Потставка Опис Буџет Промена Износ после пре-

распределба 
468111 Рекон-

струкција 
на градеж-
ни објекти 

68.000.000 -20.000.000 48.000.000 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
          Бр. 23-4894/1       Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1196. 
Врз основа на член 27, став 4 од Законот за високо-

то образование (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 64/2000), Владата на Република Македони-
ја, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА РАБОТАТА, НАЧИНОТ НА ОД-
ЛУЧУВАЊЕ, МЕТОДОЛОГИЈАТА И ПОСТАП-
КАТА ЗА  АКРЕДИТАЦИЈА НА ОДБОРОТ ЗА АК- 
РЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за работата, начинот на одлучување, ме-
тодологијата и постапката за акредитација на Одборот 
за акредитација на високото образование бр. 12-470/17 
од 10.06.2002 година, донесен од Одборот за акредита-
ција на високото образование, на седницата одржана на 
10.06.2002 година. 

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

 
Бр. 23-3591/1                      Претседател на Владата 

20 август 2002 година            на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

1197. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ГРАДЕЖНО ТЕХ-
НИЧКИ КАМЕН - ВАРОВНИК НА ДГТУ �ХУЉУ-
СИ КОМЕРЦ� - КУМАНОВО, НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
�КОЛИШТЕ�, КАЈ С. ЛИПКОВО, КУМАНОВСКО  

1. На ДГТУ �Хуљуси Комерц� - Куманово се дава 
концесија за експлоатација на минералната суровина - 
градежно технички камен - варовник на локалитетот 
�Колиште� кај с. Липково, Кумановско ограничено со 
точки поврзани меѓусебно со прави линии, а точките 
дефинирани со координати: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - Х КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.668.000,00 7.649.400,00 
Т-2 4.669.400,00 7.649.400,00 
Т-3 4.669.400,00 7.550.000,00 
Т-4 4.668.000,00 7.550.000,00  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,84 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

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

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

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
          Бр. 23-4651/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1198. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17 септември 2002 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНА СУРОВИНА - ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА 
ПИЕЊЕ - ФЛАШИРАЊЕ НА �АКВАВЕЛ� ДОО  
С. ВЕЛМЕЈ, ОПШТИНА БЕЛЧИШТА НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ КРАПЧИН ДОЛ ВО БЛИЗИНА НА 

С. ВЕЛМЕЈ, ОПШТИНА БЕЛЧИШТА  
1. На �АКВАВЕЛ� ДОО с. Велмеј, општина Белчи-

шта се дава концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минералната суровина подземна вода 
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за пиење - флаширање на локалитетот Крапчин Дол во 
близина на с. Велмеј, општина Белчишта со површина 
на простор на истражното поле за концесија за истра-
жување дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати, ка-
ко е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - Х КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.568.250,00 7.593.800,00 
Т-2 4.569.250,00 7.593.800,00 
Т-3 4.569.250,00 7.594.800,00 
Т-4 4.568.250,00 7.594.800,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=1,0 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

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

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

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

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

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

 
          Бр. 23-3954/2      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1199. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ВАРОВНИЦИ НА 
СОКОЛ И ЕЛЕН, БИТОЛА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

КРАСТА, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА  
ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕПСКО  

1. На СОКОЛ И ЕЛЕН, Битола, се дава концесија за 
експлоатација на минералната суровина варовници на 
локалитетот Краста, во атарот на општина Витолиште, 
Прилепско, со површина на простор на експлоатацио-
ното поле за концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелава, 
и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - Х КООРДИНАТА - Y P(км2) 
Т-1 4.555.650,00 7.565.000,00 1,00 
Т-2 4.565.650,00 7.567.000,00  
Т-3 4.556.650,00 7.568.000,00  
Т-4 4.555.650,00 7.568.000,00  

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=1,00 кm2. 

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

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

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за концеси-
ја. 

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

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

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

 
          Бр. 23-4654/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1200. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО СПЕКТАР ОД ТЕТОВО, НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ ЗЛА ОСОЈНИЦА КАЈ С. СТЕН- 
ЧЕ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА,  

ТЕТОВСКО 
 
1. На Претпријатието СПЕКТАР, Тетово се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина 
варовник на локалитетот Зла Осојница кај с. Стенче, 
Тетовско, со површина на простор на експлоатационо-
то поле за концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелава, 
и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - Х КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.636.250,00 7.501.600,00 
Т-2 4.636.250,00 7.502.250,00 
Т-3 4.636.800,00 7.502.250,00 
Т-4 4.636.800,00 7.501.600,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,33 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

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

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

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

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

 
          Бр. 23-4655/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1201. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА КВАРЦИТИ НА 
КВАРЦ КОМЕРЦ ДОО, ВЕЛЕС, НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ ГРАМАДИ, КАЈ С. ОМОРАНИ, ВО АТАРОТ 

НА ОПШТИНА ИЗВОР, ВЕЛЕШКО 
 
1. На КВАРЦ КОМЕРЦ ДОО, Велес, се дава конце-

сија за експлоатација на минералната суровина кварци-
ти на локалитетот Грамади, кај с. Оморани во атарот на 
општина Извор, Велешко, со површина на простор на 
експлоатационото поле за концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати, како е даде-
но во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - Х КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.597.150,00 7.552.025,00 
Т-2 4.597.500,00 7.552.025,00 
Т-3 4.597.500,00 7.552.260,00 
Т-4 4.597.150,00 7.552.260,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,09 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

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

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

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

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

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

 
          Бр. 23-4649/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

1202. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВО-
ДА И ГАС (СО2) НА КОДИНГ ДИМИТАР ДООЕЛ, 
ОД СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАУРБА, ВО 
АТАРОТ НА ОПШТИНА БАЧ, БИТОЛСКО 

 
1. На КОДИНГ ДИМИТАР ДООЕЛ, Скопје се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина 
минерална вода и гас (СО2)  на локалитетот Каурба во 
атарот на општина Бач, Битолско со површина на про-
стор на експлоатационото поле за концесија за експло-
атација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати, ка-
ко е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - Х КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.532.500,00 7.541.500,00 
Т-2 4.533.500,00 7.541.500,00 
Т-3 4.533.500,00 7.542.500,00 
Т-4 4.532.500,00 7.542.500,00  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=1,00 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

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

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

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
          Бр. 23-4648/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1203. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА НА ПЕМЗА КО-
МЕРЦ  ДООЕЛ, С. БОХУЛА, НА  ЛОКАЛИТЕТОТ 
БОЈАНЧИШТЕ, КАЈ С. БОЈАНЧИШТЕ, ВО АТАРОТ  

НА ОПШТИНА КОНОПИШТЕ 
 
1. На ПЕМЗА КОМЕРЦ ДООЕЛ, с. Бохула, се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина 
ПЕМЗА на локалитетот Бојанчиште, кај с. Бојанчиште, 
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во атарот на општина Конопиште, со површина на 
простор на експлоатационото поле за концесија за екс-
плоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати ка-
ко е дадено во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - X КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.569.000,00 7.585.500,00 
Т-2 4.569.000,00 7.588.000,00 
Т-3 4.567.000,00 7.588.000,00 
Т-4 4.567.250,00 7.585.500,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=4,90 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

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

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

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

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

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

 
          Бр. 23-4646/1                  Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

         Скопје                       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1204. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ЧАКАЛ И ПЕСОК 
НА �БИОМЕДИУМ� ДОО-СКОПЈЕ ОД ЛЕЖИШТЕ-
ТО НА  ЛОКАЛИТЕТОТ ПРОГОН -ГАСКАРНИК ВО  

АТАРОТ НА С. ПИПЕРЕВО-СТРУМИЦА 
 
1. На �БИОМЕДИУМ� ДОО-Скопје, се дава конце-

сија за експлоатација на минералната суровина чакал и 
песок од лежиштето на локалитетот �Прогон-Гаскар-
ник� во атарот на с. Пиперево-Струмица, со површина 
на простор на експлоатационото поле за концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - X КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.593.750,00 7.640.750,00 
Т-2 4.593.750,00 7.641.250,00 
Т-3 4.595.750,00 7.640.600,00 
Т-4 4.595.750,00 7.640.000,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=1,0 км2. 

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

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

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

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

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

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

 
          Бр. 23-4785/1                  Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

         Скопје                       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1205. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МЕРМЕРИЗИРАН 
ДОЛОМИТ НА �БАКИДО� ДООЕЛ-ОХРИД ОД ЛЕ-
ЖИШТЕТО НА  ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА  

С. ИЛИНО, ОПШТИНА РЕСЕН 
 
1. На �БАКИДО� ДООЕЛ-Охрид, се дава концесија 

за експлоатација на минералната суровина мермеризи-
ран доломит од лежиштето на локалитетот во близина 
на с. Илино, општина Ресен, со површина на простор 
на експлоатационото поле за концесија за експлоатаци-
ја дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - X КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.557.220,00 7.496.360,00 
Т-2 4.557.220,00 7.497.500,00 
Т-3 4.556.300,00 7.496.360,00 
Т-4 4.556.300,00 7.497.500,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

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

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

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

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќање-
то на надоместоците ќе се определи во Договорот 
за концесија. 
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5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

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

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

 
          Бр. 23-4718/1                  Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

         Скопје                       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1206. 
Врз основа на член 6 став 2, од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МЕРМЕР НА БЕЛМАР 
А.Д. ОД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЗГЛАВЈЕ, КАЈ 
С. НИКОДИН, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. На Компанија за откопување, преработка и тргови-

ја со мермери А.Д. БЕЛМАР, Скопје, се дава концесија 
за експлоатација на минералната суровина мермер на ло-
калноста Зглавје, кај с. Никодин, во атарот на општина 
Прилеп, со површина на простор на експлоатационо по-
ле за концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати, како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х  КООРДИНАТА-У P(км2) 
Т-1 4.587.750,00 7.559.500,00 2,55км2 
Т-2 4.587.750,00 7.561.200,00  
Т-3 4.586.200,00 7.561.200,00  
Т-4 4.586.200,00 7.559.500,00  
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

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

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

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

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

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

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

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

 
           Бр. 23-4647/1                 Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

          Скопје                      Љубчо Георгиевски, с.р. 

1207. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ГРАДЕЖЕН КА-
МЕН ВАРОВНИК НА �СУРИН� ДООЕЛ СТАРО 
СЕЛО, ОПШТИНА ВРАТНИЦА ОД ЛЕЖИШТЕTO 
НА  ЛОКАЛИТЕТОТ НЕРЕЗИНЕ  ВО АТАРОТ НА 

СТАРО СЕЛО, ОПШТИНА ВРАТНИЦА  
1. На �СУРИН� ДООЕЛ Старо Село, општина 

Вратница се дава концесија за експлоатација на мине-
ралната суровина градежен камен варовник од лежи-
штето на локалитетот Нерезине во атарот на Старо Се-
ло, општина Вратница, со површина на простор на 
експлоатационото поле за концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелава, и тоа:  
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y
Т-1 4.667.200,00 7.512.250,00 
Т-2 4.667.375,00 7.512.000,00 
Т-3 4.667.130,24 7.512.201,41 
Т-4 4.667.108,00 7.512.250,00  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,015 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

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

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

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
          Бр. 23-4650/1       Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1208. 
Врз основа на член 6, став 1 и 2 од Законот за кон-

цесии (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА 
ПИЕЊЕ - ФЛАШИРАЊЕ НА БАБА ДОО УВОЗ-ИЗ-
ВОЗ, БИТОЛА ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. НИЖЕПОЛЕ, ОПШТИНА  

БИТОЛА  
1. На БАБА ДОО увоз-извоз, Битола се дава конце-

сија за експлоатација на минерална суровина подземна 
вода за пиење - флаширање од лежиштето на локалите-
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тот во близина на с. Нижеполе, општина Битола, со по-
вршина на простор на експлоатационото поле за конце-
сија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со 
координати и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y
Т-1 4.538.700,00 7.519.100,00 
Т-2 4.538.700,00 7.520.000,00 
Т-3 4.538.200,00 7.520.000,00 
Т-4 4.538.200,00 7.519.100,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,045 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

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

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

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

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

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

 
          Бр. 23-4720/1       Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1209. 
Врз основа на член 6, став 1 и 2 од Законот за кон-

цесии (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА УКРАСЕН - АРХИТЕК-
ТОНСКО ГРАДЕЖЕН КАМЕН-МЕРМЕР НА Ф.Х.Л. 
МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ОД ЛЕЖИ-
ШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КРСТЕЦ, ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 
 
1. На Ф.Х.Л. МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, 

се дава концесија за експлоатација на минерална суро-
вина украсен-архитектонско градежен камен - мермер 
од лежиштето на локалитетот Крстец, општина При-
леп, со површина на простор на експлоатационото поле 
за концесија за експлоатација, дефинирано со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефи-
нирани со координати и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y
Т-1 4.584.120,00 7.556.340,00 
Т-2 4.583.700,00 7.556.750,00 
Т-3 4.584.830,00 7.557.900,00 
Т-4 4.585.690,00 7.557.030,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=1,60 км2. 

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

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

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

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

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

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

 
          Бр. 23-4719/1       Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1210. 
Врз основа на член 6, став 1 и 2 од Законот за кон-

цесии (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ГРАДЕЖЕН КА-
МЕН-ДИЈАБАЗ НА ИНВИКТА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ 
СКОПЈЕ, ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
ЛИРА ВО АТАРОТ НА СЕЛО НЕГОРЦИ,  ОПШТИНА  

ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. На ИНВИКТА ДООЕЛ Скопје, се дава концесија 

за експлоатација на минерална суровина - градежен ка-
мен-дијабаз од лежиштето на локалитетот Лира во ата-
рот на село Негорци, општина Гевгелија, со површина 
на простор на експлоатационото поле за концесија за 
експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврза-
ни со прави линии. Точките се дефинирани со коорди-
нати и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y
Т-1 4.565.900,00 7.623.775,00 
Т-2 4.565.900,00 7.625.300,00 
Т-3 4.566.425,00 7.624.900,00 
Т-4 4.566.425,00 7.623.775,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

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

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

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

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 
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5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

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

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

 
          Бр. 23-4726/1       Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1211. 
Врз основа на член 6, став 1 и 2 од Законот за кон-

цесии (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА ВЕС-
СО КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ ОД ЛЕЖИ-
ШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ГАЛАБОВЕЦ-БЕЛА  

ПОЛА, ПРИЛЕП 
 
1. На ВЕССО КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ Скопје, се 

дава концесија за експлоатација на минерална сурови-
на - мермер од лежиштето на локалитетот Галабовец-
Бела Пола, Прилеп, со површина на простор на експло-
атационото поле за концесија за експлоатација, дефи-
нирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. 
Точките се дефинирани со координати и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y
Т-1 4.586.000,00 7.550.000,00 
Т-2 4.586.200,00 7.550.850,00 
Т-3 4.587.000,00 7.551.000,00 
Т-4 4.588.000,00 7.549.000,00 
Т-5 4.587.250,00 7.549.410,00 
Т-6 4.587.000,00 7.549.000,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

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

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

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

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

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

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

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

 
          Бр. 23-4709/1       Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

1212. 
Врз основа на член 6, став 1 и 2 од Законот за кон-

цесии (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија 
на с дницата одржана на 17.09.2002 година, донесе е 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВОДА 
- ПИТКА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА КОМПРАД 
ВЛАДО ДООЕЛ СКОПЈЕ, ОД ЛЕЖИШТЕТО НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ВИЗБЕГОВО, ОПШТИНА  

ЧАИР-СКОПЈЕ  
1. На КОМПРАД Владо ДООЕЛ Скопје, се дава 

концесија за експлоатација на минерална суровина ми-
нерална вода - питка вода за флаширање од лежиштето 
на локалитетот кај с. Визбегово, општина Чаир - Скоп-
је, со површина на простор на експлоатационото поле 
за концесија за експлоатација, дефинирано со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефи-
нирани со координати и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y
А 4.655.414,83 7.534.242,54 
В 4.655.414,83 7.534.164,98 
C 4.654.074,35 7.534.135,14 
D 4.654.545,01 7.533.771,19 
E 4.654.842,84 7.533.490,00  
Површината на просторот на експлоатационото по-

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

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

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

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

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
          Бр. 23-4710/1       Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1213. 
Врз основа на член 8 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 93 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕ-
НОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВОДА 
И ГАС СО2 ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО 
БЛИЗИНА НА С.  БРОД,  ОПШТИНА БАЧ-БИТОЛСКО 

 
1. Се дава согласност за целосен пренос на конце-

сијата за експлоатација на минералната суровина мине-
рална вода и гас СО2 од лежиштето на локалитетот во 
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близина на с. Брод, општина Бач - Битолско од ПГТУ 
Грунд ДОО - Скопје на Бусе Мак ДОО - Скопје, со 
следните координати: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - Х КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.532.500,00 7.544.000,00 
Т-2 4.534.000,00 7.544.000,00 
Т-3 4.534.000,00 7.546.500,00 
Т-4 4.532.500,00 7.546.500,00 
 
Површината на просторот од став 1 на оваа точка 

изнесува Р=3,75 кm2. 
2. Концесијата од точка 1 на оваа одлука се прене-

сува на Бусе Мак ДОО - Скопје под истите услови под 
кои е доделена концесијата со Договор за концесија за 
користење и експлоатација на минерална вода и гас 
СО2 од лежиштето на локалитетот во близина на с. 
Брод, општина Бач - Битолско, заведен во Министерс-
твото за економија под број 12-3144 од 27.05.2002 го-
дина, а во Грунд ДОО - Скопје под број 12/2002 од 
27.05.2002 година. 

3. Како почеток на користењето на пренесената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпи-
шувањето на Договор за преносот на концесијата. 

4. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија од точка 3 на оваа одлука ќе го 
склучи министерот за економија, по претходно добие-
на согласност на Договорот од страна на Владата на 
Република Македонија. 

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

 
          Бр. 23-4702/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1214. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА КАЛЦИТСКИ МЕР-
МЕРИ НА �ЛАБИН� ДООЕЛ СКОПЈЕ ОД ЛЕЖИШ-
ТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЦУЦУЛ - ГОВРЛЕВСКА 

КРАСТА, ОПШТИНА СОПИШТЕ СКОПЈЕ 
 
1. На �ЛАБИН� ДООЕЛ Скопје се дава концесија за 

експлоатација на минералната суровина калцитски мер-
мери од лежиштето на локалитетот Цуцул-Говрлевска 
Краста, општина Сопиште-Скопје, со површина на про-
стор на експлоатационото поле за концесија за експлоата-
ција дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е дадено 
во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - Х КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.641.375,00 7.529.290,00 
Т-2 4.641.250,00 7.529.400,00 
Т-3 4.641.475,00 7.530.625,00 
Т-4 4.641.750,00 7.530.650,00 
Т-5 4.641.925,00 7.530.075,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,79 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште 
од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот 
за концесија согласно Законот за минералните суровини. 

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

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

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

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

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

 
          Бр. 23-4703/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1215. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МЕРМЕР НА �МЕРМЕ-
РЕН КОМБИНАТ� А.Д. ОД ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ  РИДОН,  ВО  АТАРОТ  НА  ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. На �МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ� А.Д. Прилеп се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина мермер на локалитетот Ридон во атарот на општи-
на Прилеп, со површина на простор на експлоатацио-
ното поле за концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелава, 
и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - Х КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.585.140,00 7.549.460,00 
Т-2 4.586.175,00 7.548.975,00 
Т-3 4.585.850,00 7.548.625,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,35 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

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

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

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

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

 
          Бр. 23-4704/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1216. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА КАЛЦИТСКИ МЕР-
МЕР НА ЛАБИН ПЛУС ДООЕЛ ОД СКОПЈЕ, НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ ИЛИНО БРДО - ГЛЕРЖДИНО, ВО 
АТАРОТ НА  ОПШТИНА СОПИШТЕ  -  СКОПСКО 

 
1. На ЛАБИН ПЛУС ДООЕЛ - Скопје се дава кон-

цесија за експлоатација на минералната суровина кал-
цитски мермер на локалитетот Илино Брдо - Глержди-
но, во атарот на општина Сопиште - Скопско, со повр-
шина на простор на експлоатационото поле за концеси-
ја за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно по-
врзани со прави линии, а точките дефинирани со коор-
динати, како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - Х КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.642.750,00 7.527.000,00 
Т-2 4.642.800,00 7.528.025,00 
Т-3 4.643.300,00 7.528.250,00 
Т-4 4.643.300,00 7.527.625,00 
Т-5 4,643.150,00 7.527.125,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=1,00 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

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

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

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

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

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

 
          Бр. 23-4705/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

1217. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
17.09.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ  
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

 
Тарифен
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина

1 2 3 4 
8703  Патнички автомобили 

и други моторни вози-
ла главно конструира-
ни за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), вклу-
чувајќи моторни вози-
ла за комбиниран пре-
воз на лица и стоки 
(од типот �караван�, 
�комби�, итн.) и авто-
мобили за трки: 

 

 8703 33 --Со зафатнина на ци-
линдарот што надми-
нува 2500 см3: 

 

 8703 33 90 00 ---Употребувани  
  а) OPEL VEKTRA 

GL Plus 1,7 TD мо-
торно возило, со број 
на шасија 
WOL000036T1215095 1 парче 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
           Бр. 23-4551/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1218. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
17.09.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ КОИ МОЖЕ  
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА  
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

 
Тарифен
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина

1 2 3 4 
8703  Патнички автомобили 

и други моторни вози-
ла главно конструира-
ни за превоз на лица 
(освен возилата од тар. 
број 8702), вклучувај-
ќи моторни возила за 
комбиниран превоз на 
лица и стоки (од типот 
�караван�, �комби�, 
итн.) и автомобили за 
трки: 
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 8703 33 --Со зафатнина на ци-
линдарот што надми-
нува 2500 см3: 

 

 8703 33 90 00 ---Употребувани  
  а) OPEL OMEGA мо-

торно возило, со број 
на шасија 
WOL000017M1227833 1 парче 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
           Бр. 23-4553/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1219. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
17.09.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ  
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина

1 2 3 4 
8703  Патнички автомобили 

и други моторни вози-
ла главно конструира-
ни за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), вклу-
чувајќи моторни вози-
ла за комбиниран пре-
воз на лица и стоки 
(од типот �караван�, 
�комби�, итн.) и авто-
мобили за трки: 

 

 8703 33 --Со зафатнина на ци-
линдарот што надми-
нува 2500 см3: 

 

 8703 33 90 00 ---Употребувани  
  а) RENO 21 TL K6 

моторно возило, со 
број на шасија 
1L48M0501502059 1 парче 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
           Бр. 23-4554/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1220. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99,  
25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ  
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703  Патнички автомобили 

и други моторни вози-
ла главно конструира-
ни за превоз на лица 
(освен возилата од тар. 
број 8702), вклучувај-
ќи моторни возила за 
комбиниран превоз на 
лица и стоки (од типот 
�караван�, �комби�, 
итн.) и автомобили за 
трки: 

 

 8703 33 -- Со зафатнина на 
цилиндарот што над-
минува 2500 см3: 

 

 8703 33 90 00 --- Употребувани  
  а) OPEL OMEGA 2.0 

моторно возило, со 
број на шасија WOL 
000016M1017363 

 
 
 

1 парче 
 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
          Бр. 23-4550/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1221. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99,  
25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ  
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703  Патнички автомобили и 

други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. број 
8702), вклучувајќи мо-
торни возила за комби-
ниран превоз на лица и 
стоки (од типот �кара-
ван�, �комби�, итн.) и 
автомобили за трки: 

 8703 33 -- Со зафатнина на ци-
линдарот што надмину-
ва 2500 см3: 

 

 8703 33 90 00 --- Употребувани  
  а) РЕНО 19 ГТР, со 

број на шасија VF1С 
5320503032970 1 парче

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
          Бр. 23-4547/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1222. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99,  
25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ  
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703  Патнички автомобили и 

други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. број 
8702), вклучувајќи мо-
торни возила за комби-
ниран превоз на лица и 
стоки (од типот �кара-
ван�, �комби�, итн.) и 
автомобили за трки: 

 

 8703 33 -- Со зафатнина на ци-
линдарот што надмину-
ва 2500 см3: 

 

 8703 33 90 00 --- Употребувани  
  а) OPEL KADET мотор-

но возило, со број на ша-
сија WOL 
000034К5123187 

 
 
 

1 парче 
 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
          Бр. 23-4546/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1223. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ  НА ЦАРИНА 
 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

 
Тарифен 
број 
 

Тарифна  
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703  Патнички автомобили и 

други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен во-
зилата од тар. број 8702), 
вклучувајќи моторни вози-
ла за комбиниран превоз 
на лица и стоки (од типот 
�караван�, �комби�, итн.) 
и автомобили за трки: 

 

 8703  33  -- Со зафатнина на цилин-
дарот што надминува 2500 
см3:  

 
 
 

 8703  33 99 00 --- Употребувани 
а) OPEL KADET, со број 
на шасија W0L000033G52-
45532 

 
 
 

1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
           Бр. 23-4549/1                 Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
                Скопје                      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1224. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ  НА ЦАРИНА 
 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

 
Тарифен 
број 
 

Тарифна  
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703  Патнички автомобили и 

други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен во-
зилата од тар. број 8702), 
вклучувајќи моторни вози-
ла за комбиниран превоз 
на лица и стоки (од типот 
�караван�, �комби�, итн.) 
и автомобили за трки: 

 

 8703  33  -- Со зафатнина на цилин-
дарот што надминува 2500 
см3:  

 
 
 

 8703  33 99 00 --- Употребувани 
а) FIAT TEMPRA 1,6 IE 
U9 моторно возило, со 
број на шасија ZFA1590-
0007152093 

 
 
 
 

1 парче 
 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.  
           Бр. 23-4552/1                 Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје                       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1225. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ  НА ЦАРИНА  
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

 
Тарифен 
број 
 

Тарифна  
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703  Патнички автомобили и 

други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен во-
зилата од тар. број 8702), 
вклучувајќи моторни вози-
ла за комбиниран превоз 
на лица и стоки (од типот 
�караван�, �комби�, итн.) 
и автомобили за трки: 
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 8703  33  -- Со зафатнина на цилин-
дарот што надминува 2500 
см3:  

 
 
 

 8703  33 99 00 --- Употребувани 
а) OPEL KADET E -CC, со 
број на шасија W0L0-
00033L5029930 

 
 
 

1 парче  
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.  
           Бр. 23-4548/1                 Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје                       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1226. 
Врз основа на член 9 од Уредбата за издатоците за 

службени патувања и селидби во странство што на ор-
ганите на управата им се признаваат во тековни трошо-
ци (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
50/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 17.09.2002 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗ-
НОСИ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И 
СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА ОРГАНИТЕ 
НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ 

ВО ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ  
1. Во точка 1 од Решението за највисоките износи 

на дневници за службени патувања и селидби во 
странство што на органите на државната управа им се 
признаваат во тековни трошоци (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 50/2000), зборовите: �орга-
ните на управа�, се заменуваат со зборовите: �органите 
на државната управа�. 

2. Во табелата се вршат следните измени: 
- Под реден број 7 за државата Република Австрија 

- за сите места износот на дневницата - 1230 австриски 
шилинзи се заменува со износот 90 ЕВРА; 

- Под реден број 28 за државата Сојузна Република 
Германија - за сите места износот на дневницата - 206 
германски марки се заменува со износот 105 ЕВРА; 

- Под реден број 47 за државата Република Италија 
- за местото Рим износот на дневницата - 220,000 ита-
лијански лири се заменува со износот 114 ЕВРА, за 
другите места износот 180.000 италијански лири се за-
менува со износот 93 ЕВРА; 

- Под реден број 137 за државата Република Фран-
ција - за местото Париз износот на дневницата 708 
француски франци се заменува со износот 108 евра, за 
другите места износот 636 француски франци се заме-
нува со износот 97 ЕВРА;  
Под реден број 139 за државата Кралство Холанди-

ја - за сите места износот на дневницата 242 холандски 
флорини се заменува со износот 110 ЕВРА. 

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

 
   Бр. 23-4555/1                   Претседател на Владата 

17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
       Скопје                          Љубчо Георгиевски,с.р. 

___________ 
1227. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за спречува-

ње на перење пари (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/2001), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 септември 2002 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА  ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ  

ПАРИ 
 
1. Се разрешува Дарко Арсов, од должноста дирек-

тор на Дирекцијата за спречување на перење пари, 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. 17-4789/2                  Претседател на Владата 

17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
              Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1228. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 септември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО  

И УРБАНИЗАМ 
 
1. За директор на Државниот инспекторат за гра-

дежништво и урбанизам се именува Зоран Маџовски, 
досегашен главен државен инспектор на Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам. 

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

 
     Бр. 17-4861/2                 Претседател на Владата 

17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
                Скопје                       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1229. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 43/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 септември 2002 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 
 
1. За директор на Државниот инспекторат за транс-

порт се именува Методија Костурски, досегашен гла-
вен државен инспектор на Државниот инспекторат за 
транспорт. 

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

 
          Бр. 17-4861/3      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1230. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 43/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 септември 2002 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 
1. За директор на Државниот комунален инспекторат 

се именува Илија Николовски, досегашен главен држа-
вен инспектор на Државниот комунален инспекторат. 

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

 
          Бр. 17-4861/4      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1231. 
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 17 септември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 
1. Се разрешува Весна Огненовска од должноста 

државен секретар во Министерството за транспорт и 
врски, на нејзино барање. 

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

 
          Бр. 17-4862/2      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1232. 
Врз основа на член 53, став 2 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на Република Македонија�, 
бр. 30/93, 40/96, 54/00 и 49/01) и член 23 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 3/02), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, на 20.09.2002 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗ-
НОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА 
ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И 
КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ, 
ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ 
ВО СТРАНСТВО ОД 01.10.2002 ДО 31.12.2002 ГОДИНА 

 
1. На  банките кои добиле овластување за вршење 

платен промет со странство и кредитни работи со 
странство до влегувањето во сила на оваа одлука, им се 
утврдува износот од УСД 64.718.000 како најмал износ 
на девизи кој мораат да го држат на сметките во 
странство и УСД 97.077.000 како најголем износ кој 
можат да го држат на сметките во странство од 
01.10.2002 до 31.12.2002 година. 
Поединечните износи за најмалиот, односно најго-

лемиот износ на девизи кој овластените банки за врше-
ње платен промет со странство и кредитни работи со 
странство мораат, односно можат да го држат на сме-
тките во странство, гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија ќе ги утврдува  со одлука за се-
која банка пооделно. 
Одлуките на гувернерот од претходниот став се об-

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

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

да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
добивање на овластувањето за вршење платен промет 
со странство и кредитни работи со странство. 

Поимот износ на девизи кој овластените банки за 
вршење платен промет со странство и кредитни работи  
со странство мораат, односно можат да го држат на 
сметките во странство согласно оваа одлука, претста-
вува износот на девизни средства во позиција пресме-
тан според Одлуката за начинот и условите на купо-
продажба на девизи меѓу правните лица во Република 
Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 01.10.2002 година. 

 
  О.бр. 02-15/192-2002                       Претседател 
20 септември 2002 година       на Советот на Народна банка 
             Скопје                          на Република Македонија 

                                                         Гувернер, 
          Љубе Трпески, с.р. 

_______________________________________________ 
 

С П О Г О Д Б И 
27. 
Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работните 
односи, Синдикатот на работниците во угостителство-
то, туризмот, комунално стопанство, занаетчиство и 
претпријатија за професионално оспособување на ин-
валиди на Македонија и Одборот на работодавачи при 
Здружението на комуналните дејности на Стопанската 
комора на Македонија, на 25.06.2002 година склучија 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ  НА ВАЖНОСТА НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОМУНАЛНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Потписниците на Колективниот договор за кому-
нални дејности на Република Македонија, склучен на 
20.07.1994 година, чија важност е продолжена на 08. 
07.1996 година, на 09.12.1999 година и на 08.07.2000 
година, се продолжува за период од две години смета-
но од 08.07.2002 година. 
Доколку, во рок од три месеци пред истекот на важ-
носта на оваа спогодба, не се покрене нова постапка за 
продолжување на овој колективен договор, согласно 
претходниот став, ќе се смета дека Спогодбата е склу-
чена на неодредено време. 

2. Комисијата за следење на примената на овој колек-
тивен договор да предложи измени и дополнувања на 
истиот согласно измените и дополнувањата на Општи-
от колективен договор за стопанството на Република 
Македонија, Законот за работни односи и потребите од 
новонастанатите односи и услови во стопанисувањето. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на државната 
управа надлежен за работите на трудот и се објавува во 
"Службен весник на Република Македонија". 

 
С И Н Д И К А Т                                      О Д Б О Р 
на работниците                                  на работодавачи 
во  угостителството,                          на Здружението 
комунално стопанство,                     на комуналните 
занаетчиство и претпријатија           дејности на 
за професионално                              Стопанската 
оспособување                                     комора на 
со вработување на инвалиди            Македонија 
на Македонија 
 
        Претседател,                           Претседател, 
Зоран Георгиевски, с.р.       Мирко Трипуновски, с.р. 
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МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ 
 

28. 
Врз основа на член 94 од Законот за издавање и тр-

гување со хартии од вредност ("Сл.весник на Републи-
ка Македонија� бр. 63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), член 52 
од Статутот на Македонската Берза на долгорочни хар-
тии од вредност АД Скопје и врз основа на Одлуката за 
измени и дополнувања на Правилникот за котација на 
хартии од вредност на Македонската Берза АД Скопје 
од 20.06.2002 година, Одборот на директори на Маке-
донската Берза, на седницата одржана на 20.06.2002 го-
дина усвои 

 
П Р А В И Л Н И К   

ЗА КОТАЦИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

I. ТОЛКУВАЊЕ 
 

Дефиниции 
1.01. Под Берза, се подразбира Македонската берза 

на долгорочни хартии од вредност А.Д, Скопје. 
1.02. Под котација на хартии од вредност, се по-

дразбира постапката на внесување на одредена хартија 
од вредност на листата (листингот) на официјалните 
пазари и објавување на нејзината цена, согласно одре-
дени критериуми пропишани од Берзата. 

1.03. "Под Пазар на хартии од вредност, се подраз-
бираат двата пазарни сегменти: Официјален Пазар и 
Неофицијален Пазар." 

1.04. Под Официјален Пазар се подразбира пазар-
ниот сегмент на Берзата, на кој се тргува со котираните 
хартии од вредност. 

1.05. Под Неофицијален пазар, се подразбира пазар 
на Македонската берза, на кој се тргува со сите други 
хартии од вредност, освен оние што се котирани на 
официјалниот пазар. 

1.06. Под Издавач се подразбира субјектот чии хар-
тии од вредност котираат на официјалниот пазар. 

1.07. Под Комисија за хартии од вредност, се по-
дразбира Комисија за хартии од вредност на Република 
Македонија. 

1.08. Под Покровител на котација, се подразбира 
брокерското друштво, член на Берзата. 

 
II. УСЛОВИ ЗА КОТАЦИЈА 

Во оваа глава се содржани условите кои треба да се 
исполнат за котација на официјалниот пазар на Берза-
та. Овие услови важат, како за издавачи кои првпат ба-
раат котирање, така и за издавачи чии акции се веќе ко-
тирани на Берзата. Берзата може во конкретни случаи 
да поставува и дополнителни услови за котација. Бер-
зата го задржува дискреционото право да одобрува или 
да одбива пријави за котација на официјалниот пазар. 

 
Општи услови кои се однесуваат на издавачот 
2.01. Издавачот мора да биде трговско друштво ре-

гистрирано во Република Македонија и да работи во 
согласност со позитивните законски прописи. 

2.02. Издавачот, како и неговата дејност мораат да 
бидат погодни за котација според мислењето на Берзата. 

2.03. Друштвото што за првпат бара котација, треба 
да има соодветно искуство и углед во дејноста за време 
на раководењето на постојниот менаџмент. 

2.04. Последниот финансиски извештај на друштво-
то што за првпат котира, не смее да е постар од шест 
месеци од датумот на усвојување на Собранието на ак-
ционерите. 

2.05. Берзата мора да се увери дека има доволно ја-
вен интерес за дејноста на издавачот и за хартии од 
вредност за кои се бара котација. 

2.06. Издавачот е должен да достави: 
- Годишни финансиски извештаи (Биланс на состој-

ба, Биланс на успех, Извештај за готовинските текови и 
Преглед на состојба и промена на капиталот,  

- Извештај на овластен ревизор. 

2.07. Издавачот е должен да достави неревидиран 
полугодишен биланс на приходи и расходи. 

 
Општи услови кои се однесуваат на хартиите 

од вредност 
2.08. Хартиите од вредност за кои се бара котација 

на Берзата треба да претставуваат хартии од вредност 
без ограничувања во нивната преносливост. Преносот 
само на целосно уплатени хартии од вредност е слобо-
ден. 

2.09. Кога се поднесува барање за котација на офи-
цијалниот пазар за било кој вид хартија од вредност: 

(1) доколку ниту една хартија од вредност од тој 
род не е котирана, барањето мора да се однесува на си-
те хартии од вредност од тој род или 

(2) доколку хартиите од вредност од тој род се веќе 
котирани, пријавата мора да се однесува на сите допол-
нителни емитирани хартии од вредност од тој род. 

2.10. За секоја наредна емисија на хартии од вред-
ност од ист род, како оние што се веќе котирани, изда-
вачот повторно поднесува барање за котација до Берза-
та. 

2.11. Хартии од вредност кои се конвертибилни во 
друг вид на хартии од вредност, може да бидат приме-
ни на котација само во случај да тие хартии од вред-
ност да се: 

- род на котираните хартии од вредност,  
- род на хартии од вредност  
- котирани на странски берзи. 
 

Посебни услови за котирање на акции 
 

1. Вистинитост и објективност 
на финансиските извештаи 

ревидирани финан-
сиски извештаи за 
последните три го-

дини 
2. Номинална вредност на ак-

ционерскиот капитал               над 500.000 ЕВРА 
3. Распространетост на родот 

на акциите во јавноста над 30% 
4. Број на акционери над 100 

 
Котација на Официјалниот пазар 

2.12. Кога се поднесува барање за котација на ист 
род на акции на Официјалниот пазар, најмалку 30% од 
акциите од тој род, најдоцна во моментот на прием на 
котација, во земјата и странство треба да бидат во ра-
цете на јавноста и да се во сопственост на најмалку 100 
акционери. При пресметката на процентот од горниот 
став, се изземаат акциите што ги поседуваат: директо-
рите на издавачот, позначителни акционери (индивиду-
ални или институционални) со над 10% сопственост на 
родот на акции,  и долгорочните хартии од вредност во 
сопственост на Владата на Република Македонија. 

2.13. Понизок процент од 30% може да се прифати 
во случаи кога акцијата е ликвидна, земајќи ги предвид 
големината на родот на акциите и големината на нив-
ната дистрибуција во јавноста. 

2.14. Издавачот кој за првпат бара котација, треба 
да има големина на целосно уплатен акционерски ка-
питал по последниот Биланс на состојба од најмалку 
500.000 ЕВРА (во денарска противвредност по средни-
от курс на НБРМ). Натамошните емисии на хартиите 
од вредност од тој род што веќе котираат не подлежат 
на овие ограничувања. 

2.15. Берзата во исклучителни случаи, може да при-
фати на котација и издавачи со помала големина на ка-
питалот, доколку оцени дека пазарните карактеристики 
на издавачот тоа го овозможуваат. 

2.16. За котација на официјалниот пазар, издавачот 
доставува ревидирани финансиски извештаи за послед-
ните три години. 
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Посебни услови за котирање на обврзници 
1. Вистинитост и објективност 

на финансиските извештаи 
ревидирани финан-
сиски извештаи за 
последните три го-

дини 
2. Вкупна номинална вредност 

на реализирана емисија            500.000 ЕВРА 
3. Процент на обврзници во 

јавноста над 25% 
4. Број на сопственици на 

обврзниците над 50 
 
2.17. Обврзниците за кои издавач е Република Ма-

кедонија или НБРМ и за обврзници за кои издала га-
ранција Република Македонија, се котираат на Офици-
јалниот пазар. 

2.18. Различни серии на ист вид од одреден издавач, 
мора да бидат примени на ист сегмент на берзанска ко-
тација. 

 
Исклучоци 

2.19. Берзата може да прими на котација на офици-
јалниот пазар и хартии од вредност на издавач, кој пре-
зема голем капитален проект, а кој не ги исполнува ус-
ловите за три годишни ревидирани пресметки или кога 
се врши приватизација на државен капитал. 

2.20. Издавачот мора да ги исполнува одредбите од 
Глава II, каде е тоа применливо, како и следните до-
полнителни критериуми: 
а) карактерот на самиот проект, мора да биде таков 

да по мислење на Берзата не е можно да се примени 
критериумот за тригодишно работење, 
б) заради големината на предложениот износ на 

средства кој би се прибрал, издавачот нема реален при-
стап кон останатите начини на финансирање. 

2.21. Издавачот е должен: 
а) да ја увери Берзата дека има нужни менаџерски и 

технички способности, како предуслов за успешно реа-
лизирање на проектот, 
б) да приложи и детално техничко и пазарно истра-

жување, во врска со проектот, 
в) да биде изготвен детално паричниот тек, проек-

ција на добивката и дивидендата за најмалку три годи-
ни или подолго, доколку Берзата тоа го бара. 

2.22. Проспектот мора да содржи и проценка на 
проектот од страна на овластена независна консултант-
ска фирма. Проценката треба да содржи извештај за: 
а) факторите на ризик, кои може да ја загрозат про-

фитабилноста, 
б) претпоставките за деловниот план на издавачот, 
в) успешноста на проектот и особено неговиот ко-

мерцијален потенцијал, 
г) временскиот рок за реализација на приходот. 
 

Неофицијален пазар 
2.23. Неофицијален пазар е пазар на кој се тргува со 

сите други хартии од вредност, освен оние што се ко-
тирани на официјалниот пазар. 

2.24. Неофицијалниот пазар е организирано место 
за тргување, на кое овластените учесници јавно тргува-
ат со хартии од вредност, согласно Законот за издавање 
и тргување со хартии од вредност и Процедурите за тр-
гување на Берзата. 

2.25. Приемот за тргување на хартиите од вредност 
на неофицијалниот пазар, го одобрува Секторот за ко-
тација и членство. 

2.26. Барањето за прием за тргување на Неофици-
јалниот пазар, во писмена форма го поднесува броке-
рот, по налог на клиентот. 

2.27. Барањето за прием за тргување на Неофици-
јалниот пазар, ги содржи следните податоци: 

- назив на издавачот на хартиите од вредност, видот 
и родот на хартијата од вредност, 

- номиналната вредност на хартијата од вредност. 

2.28. За точноста на податоците наведени во бара-
њето, е одговорен брокерот. 

2.29. Секоја хартија од вредност мора да биде реги-
стрирана на Берзата и да добие соодветна шифра, нај-
малку 1 ден пред денот на тргување. 

2.30. Берзата води евиденција и објавува податоци 
за сите трансакции што се релизираат на Неофицијал-
ниот пазар. 

2.31. Берзата води регистар за сите регистрирани 
хартии од вредност. 

2.32. Берзата по свое дискреционо право може да 
одбие прием и регистрација на одредена хартија од 
вредност, доколку оцени дека со прифаќањето би се 
нарушил интегритетот на пазарот или би се довеле во 
заблуда потенцијалните инвеститори. 

2.33. Ha одлуката за одбивање на регистрација на 
хартија од вредност на Неофицијалниот пазар, може да 
се даде приговор до Берзата и Комисијата за хартии од 
вредност, во рок од 8 дена по приемот на одлуката. 
Приговорот не го задржува извршувањето на одлуката. 

2.34. За регистрација на Неофицијалниот пазар, не 
важат правилата 2.03-2.18.  

 
III. ПОКРОВИТЕЛ HA КОТАЦИЈАТА 

Оваа глава ги содржи обврските и одговорноста на 
покровителот на котацијата. Покровител на котација е 
брокерско друштво, член на Берзата. Од покровителот 
се очекува да и помогне на Берзата во проценка на 
вкупната подобност на издавачот, за котација на офи-
цијалниот пазар и да му помогне на издавачот во ис-
полнување на неговите обврски за котација. Покрови-
телот ги презема и прифаќа соодветните обврски и од-
говорности спрема Берзата. Овие активности се допол-
нителни во однос на издавачот за исполнување и при-
држување кон правилата за котација. 

 
Општи одредби 

3.01. Издавачот е должен во писмена форма да ја 
извести Берзата за изборот, откажувањето или проме-
ната на покровителот. 

3.02. Кога на покровителот на котацијата му е отка-
жана понатамошната соработка, издавачот е должен 
веднаш во писмена форма да ја извести Берзата за при-
чината на откажувањето. 

 
Обврски и одговорности на покровителот 

3.03. Покровителот е должен: 
- да се грижи за спроведување на постојаните обвр-

ски на издавачот, 
- да го советува издавачот во однос на примената на 

Правилникот за котација, 
- да комуницира со Берзата, 
- да ја достави целокупната документација потреб-

на за котација на официјалниот пазар, 
- да обезбеди одобрение од Берзата за проспектот и 
- да се грижи за спроведување на постојаните обвр-

ски на издавачот. 
3.04. Пред поднесувањето на барањето за котација, 

покровителот мора да се увери дека менаџерите на изда-
вачот се запознаени за одговорноста кон исполнувањето 
на обврските кои произлегуваат од Правилникот за кота-
ција, особено кон обврските за објавување на важни ин-
формации, со цел зачувување интегритетот на пазарот. 

3.05. Покрај претходните одредби, Берзата во одре-
дени случаи може директно да комуницира со издава-
чот или неговиот советник (ревизор, правен застапник, 
консултант и сл.), кој не е покровител на котацијата, се 
со цел правилно да се протолкуваат барањата и одред-
бите од Правилникот за котација. 

3.06. Доколку Берзата процени дека покровителот 
не ги исполнува своите обврски спрема Берзата, може 
да ги преземе следните мерки: 

- да го опомене покровителот,  
- да го отповика покровитeлот и 
- јавно да ги објави активностите кои се преземени 

во конкретниот случај. 
3.07. Одлуката на Берзата по овој основ е конечна. 
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IV. ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 
Во оваа глава се регулира постапката за пријавува-

ње за котација на хартии од вредност на официјалниот 
пазар, како за нови издавачи кои што првпат бараат ко-
тација, така и за издавачи чии хартии од вредност се 
веќе котирани. 
Издавачот покрај наведените услови, е должен да 

ги исполни сите дополнителни барања и да достави до-
полнителни документи и податоци што ќе ги побара 
Берзата, во секој пооделен случај. 

 
Општи одредби 

4.01. Одборот на директори на Берзата ќе го разгле-
да барањето за котација и одлуката за котација во пис-
мена форма ќе ја достави до издавачот, во рок до 30 де-
на од денот на приемот на барањето. По потреба, Од-
борот на директори може да го врати барањето, со цел 
да добие податоци што недостигаат, а периодот за разг-
ледување на барањето за котација ќе се продолжи за 
времето што е потребно да се достават бараните пода-
тоци. 

4.02. Одборот на директори на Берзата треба да да-
де писмено образложение на својата одлука, доколку 
не го одобри барањето за котација. 

4.03. Ако Одборот на директори на Берзата не го 
одобри барањето на издавачот за котација, издавачот 
може да вложи жалба до Комисијата за хартии од вред-
ност. 

4.04. Приемот на хартиите од вредност на котација 
е правосилен, по објавувањето на одлуката на Одборот 
на директори на Берзата за прием на хартиите од вред-
ност на официјалните пазари, до членките на Берзата и 
јавноста по пат на општо известување. Тргувањето со 
хартиите од вредност може да започне најрано два ра-
ботни дена по објавувањето на одлуката или според од-
лука на Берзата. 

4.05. Берзата нема (освен во исклучителни околно-
сти), да прими хартии од вредност на котација, се доде-
ка сите документи битни за разгледување не се доста-
пат до Берзата. Доколку во потполност не се почитува 
ова правило, може да дојде до одложување на разгле-
дување на барањето за котација. 

 
Пријавување за котација 

4.06. За котација на одредена хартија од вредност, по-
кровителот на котацијата, до Берзата треба да поднесе: 

- Барање за котација, потпишано од соодветно овла-
стено лице на издавачот, 

- Одлука од соодветниот орган издавачот, со кој се 
одобрува котацијата на хартиите од вредност, 

- Проспект за котација, изработен согласно елемен-
тите наведени во Глава VI, пречистен текст на статутот 
на издавачот, 

- доказ за уплатен надоместок за котација, согласно 
Одлуката за котирање на хартии од вредност на Маке-
донската Берза А.Д. Скопје. 

4.07. Bo барањето за котација, мора да биде вклуче-
на и изјава, со која издавачот изјавува дека: 

(1) се задоволени и исполнети сите услови за кота-
ција според Правилникот за котација, 

(2) Проспектот   ги   содржи   сите   податоци   сог-
ласно   елементите наведени во Глава VI и 

(3) не постојат други податоци и информации кои 
се значајни за издавачот и за хартиите од вредност за 
кои што според мислењето на издавачот, би требало да 
биде известена Берзата. 

4.08. Bo случај кога се работи за издавач кој за прв-
пат бара согласност за котација покрај барањето, до 
Берзата се поднесуваат и дополнителни документи и 
тоа: 
а) примерок од судската регистрација, 
б) одобрение од Комисија за хартии од вредност за 

нова емисија на хартии од вредност, 
в) примерок од Статутот и сите дотогашни допол-

нувања, 

г) ревидирани годишни пресметки за трите прет-
ходни години непосредно пред издавањето на Проспе-
ктот, 
д) примероци од сите одлуки на издавачот донесени 

на собрание на акционерите или на седници на органот 
на управување, со кои се одобрени сите измени во ак-
ционерскиот капитал на издавачот, негово спојување 
или интеграција до кои дошло во периодот од 5 години 
пред датумот на поднесување на пријавата и 
ѓ) примерок од: 
(1) одлуката донесена на седницата на Собранието 

на акционери на издавачот, со која се одобрува емиту-
вањето на сите хартии од вредност за кои се бара кота-
ција и 

(2) одлуката (одлуките) на органот на управување 
со која/кои се одобрува емисијата на тие хартии од 
вредност, изготвување на пријавата, овластување и 
одобрување за издавање на Проспектот. 

 
V. ПРОСПЕКТ 

Оваа глава ги содржи условите кои се однесуваат 
на проспектот и долнителните информации на проспе-
ктот. 

 
Општи одредби 

5.01. При поднесувањето на барањето за котација 
на официјалниот пазар, издавачот е должен да достави 
Проспект. 

5.02. Проспектот и сите дополнителни информации 
мора да содржат изјава, дека менаџментот на издавачот 
ја прифаќа одговорноста за сите информации изнесени 
во проспектот, а кои се релевантни за да може инвести-
торот да донесе валидна проценка за инвестирање, од-
носно за имотот, финансиската состојба, добивката и 
загубата и развојните можности на издавачот. 

5.03. Проспектот мора да ги содржи сите елементи, 
кои се наведени во Глава VI. 

5.04. Проспектот кој се доставува до Берзата мора 
да биде во печатена форма. 

5.05. Проспектот мора да има одобрение од Берзата 
пред неговото објавување. Одобрението се издава, кога 
Берзата оценила дека информациите содржани во прос-
пектот се целосни. Co барањето за одобрување се под-
несуваат две нацрт копии од Проспектот. 

 
Дополнителни информации 

5.06. Издавачот е должен да ја извести Берзата до-
колку, во било кое време по одобрувањето на проспе-
ктот и пред почетокот на тргувањето со хартиите од 
вредност, утврди дека се појавила нова позначајна из-
мена, која инаку би требала да се вклучи во проспектот 
во времето на неговата изработка. 

5.07. Bo контекст на горе наведеното, под поимот 
"позначајна измена" , се подразбира суштинска измена, 
која е битна за донесување на релевантна проценка и 
одлука. 

5.08. Берзата може да прифати и одобри необјавува-
ње на некоја информација, доколку оцени дека: 
а) информацијата е помалку важна и не влијае на 

проценката на имотот, обврските, финансиската состој-
ба, добивката и загубата и развојните можности на из-
давачот, 
б) нејзиното објавување би било спротивно на јав-

ниот интерес и 
в) нејзиното објавување би му наштетило на изда-

вачот, а самото испуштање битно не влијае врз процен-
ката на перформансите на издавачот. 

 
Емисии за кои не е потребен проспект 

5.09. Од издавач чии хартии од вредност веќе коти-
раат на официјалниот пазар на Берзата, при нови еми-
сии не се бара проспект, во следните случаи: 
а) доколку се врши пласман на помалку од 20% од 

постојниот акционерски капитал (акции кои ќе го зго-
лемат родот на веќе котираните акции за помалку од 
20%), 
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б) доколку се врши бонусна (скрип емисија) на ак-

ции, 
в) акции настанати со конверзија на конвертибилни 

хартии од вредност. 
 

VI. СОДРЖИНА НА ПРОСПЕКТОТ 
Оваа глава ги опишува информациите кои треба да 

бидат вклучени во проспектот. Проспектот мора да ги 
содржи минимум сите информации кои на инвестито-
рите ќе им овозможат информативна проценка на имо-
тот и обврските, финансиската состојба, добивката и 
загубата, развојните можности, како и правата кои им 
припаѓаат на хартиите од вредност. Барањата се разли-
куваат во однос на дејноста на издавачот, хартијата од 
вредност за која се бара котација, и согласно тоа, изда-
вачот е должен во договор со Берзата да утврди кои ба-
рања се применуваат во пооделниот случај. 

 
Информации за прием на котација на акции 

6.01. За потребите на овој правилник, Проспектот 
треба да ги содржи следните минимум информации за 
друштвото: 
Насловна страна на Проспектот (на која ќе стои 

одредбата дека е тоа Проспект, со логото на друштво-
то, називот на друштвото и адресата на друштвото, ко-
тација на акциите на друштвото, податокот за датумот 
на котацијата и Покровителот на котацијата); 
Изјава на управата на издавачот (име и функциите 

на лицата, кои ја даваат изјавата) со следната содржи-
на: "Според нашите уверувања и согласно нашите соз-
нанија и податоци со кои располагаме, изјавуваме дека 
сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и 
вистинито прикажување на имотот и обврските, доби-
вките и загубите, финансиската и деловната состојба на 
издавачот, правата содржани во хартиите од вредност, 
и дека не се изоставени податоци кои би можеле да 
влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој прос-
пект"; 
Општи податоци за друштвото (име и седиште, суд-

ска регистрација, краток историјат на друштвото од ос-
новањето до денот на доставување на барањето); 
Дејноста на друштвото (краток опис на основната 

дејност на друштвото и организација на работење); 
Вработени (краток опис на вработените и табеларен 

преглед на квалификационата структура на друштво-
то); 
Основна главница (број на акции, по родови, како и 

правата на акциите кои произлегуваат од Статутот на 
друштвото); 
Сопственичката структура (структура на акционе-

рите, број на позначителни акционери кои поседуваат 
над 10% и нивното учество во вкупниот број на акции, 
како и процентот на акциите кои ги поседува менаџер-
скиот тим); 
Развојна стратегија на друштвото (краток опис на 

развојните перспективи во деловното работење, а осо-
бено во производството, продажбата, залихите, трошо-
ците и продажните цени, освојување на нови пазари); 
Тргување со акциите (краток опис за тргувањето со 

акциите на друштвото, со графички приказ за движе-
њето на цената на акциите на друштвото); 
Дивиденда и политика на дивиденда (краток опис 

на дивидендата и политика на дивидендата, со табела-
рен приказ на исплатената дивиденда по акција за пос-
ледните три години) и 
Финансиски извештаи (ревидирани финансиски из-

вештаи за последните 3 години-биланс на успех, би-
ланс на состојба, извештај за готовински текови и 
преглед на состојба и промена на капиталот, со мисле-
ње на ревизорот). 

6.02. Доколку издавачот има во сопственост мно-
зински удел во други трговски друштва, подготвува 
консолидирани годишни сметки и извештај за управу-
вањето и работењето на групата на друштва". 

Информации за прием на котација на обврзници 
6.03. За потребите на овој правилник, Проспектот 

за емисија на обврзници треба да ги содржи следните 
минимум информации за друштвото: 
Насловна страна на Проспектот (на која ќе стои 

одредбата дека е тоа Проспект, со логото на друштво-
то, називот на друштвото и адресата на друштвото, ко-
тација на акциите на друштвото, податокот за датумот 
на котацијата и Покровителот на котацијата); 
Изјава на управата на издавачот (со име и функција 

на лицето кој ја дава изјавата), во следната форма: 
Управата на издавачот ја презема одговорноста за ин-
формациите презентирани во овој документ. "Според 
нашите уверувања и согласно нашите сознанија и пода-
тоци со кои располагаме, изјавуваме дека сите подато-
ци од овој проспект сочинуваат целосно и вистинито 
прикажување на имотот и обврските, добивките и загу-
бите, финансиската и деловната состојба на издавачот, 
правата содржани во хартиите од вредност, и дека не 
се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на 
целовитоста и вистинитоста на овој проспект"; 
Општи податоци за друштвото (краток историјат на 

друштвото од основањето до денес); 
Дејноста на друштвото (краток опис на основната 

дејност на друштвото и организација на работење); 
Вработени  (краток  опис  на  вработените и  табе-

ларен  преглед  на квалификационата структура на 
друштвото); 
Сопственичка структура (краток опис на структура-

та на акционерите, број на позначителни акционери 
кои поседуваат над 10% и нивното учество во вкупни-
от број на акции, како и процентот на акциите кои ги 
поседува менаџерскиот тим) и 
Развојна стратегија на друштвото (краток опис на 

развојните перспективи во деловното работење, а осо-
бено во производството, продажбата, залихите, трошо-
ците и продажните цени, освојување на нови пазари)". 

 
VII. ИЗДАВАЊЕ, ОГЛАСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА 

НА ПРОСПЕКТОТ 
Оваа глава ја содржи постапката на издавање, огла-

сување и дистрибуција на проспектот и дополнителни-
те информации на проспектот. 

7.01. Проспектот и дополнителните информации за 
проспектот и формалното известување не смее да се 
издадат, огласат или да бидат во циркулација, се доде-
ка не се одобрени од страна на Берзата. 

7.02. Приемот на котација нема да биде одобрен, се 
додека проспектот и дополнителните информации за 
проспектот не бидат издадени согласно барањата од 
оваа глава. 

7.03. Проспектот мора јавно да се издаде и стави на 
располагање (во печатена форма и бесплатно) на јавно-
ста: 

- во Берзата, 
- во седиштето на издавачот, во седиштата на по-

кровителот. 
7.04. Издавачот е должен да подготви формално из-

вестување и да го објави во еден од дневните весници. 
7.05. Формалното известување треба да ги содржи 

следните елементи: 
- називот и регистрацијата на издавачот, 
- износот и називот на хартијата од вредност за која 

се бара котација, 
- називот на гарантот на главнината и каматата на 

такви хартии од вредност, 
- адресите и времето во кое копиите од проспектот 

се на располагање на јавноста, 
- во случај кога нов издавач нуди или продава ак-

ции, преку јавна понуда се дава изјава кој дел од харти-
ите од вредност е расположлив за купување, како и на-
чинот и постапката за купување,  

- датумот на огласот и  
- името на покровителот. 
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7.06. Дополнителните информации за проспектот 
мора: 

- да бидат издадени и ставени на располагање на 
јавноста, 

- да бидат испратени до сите акционери. 
7.07. Копиите на последните три годишни ревиди-

рани финансиски извештаи мора да бидат на распола-
гање за увид, заедно со копиите на проспектот на адре-
сите во согласност со правилата за издавање, во случај 
на: 

- издавање на конвертабилни долговни хартии од 
вредност, на издавачот чии акции се веќе котирани и 

- издавање на долговни хартии од вредност на веќе 
котирано друштво. 

 
VIII. ОБЛИК И СОДРЖИНА НА ФИНАНСИСКИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ 
 
Оваа глава ги опфаќа финансиските информации 

што треба да бидат вклучени во проспектот. Во неа се 
утврдуваат и постојаните обврски во однос на финан-
сиската состојба. 

8.01. Годишните сметки опфаќаат сметководствени 
искази, а во прилог на тие искази и објаснувања. Објас-
нувањата на сметководствените искази задолжително 
содржат: 

- известувања за користените методи на вреднување 
на ставките во сметководствените искази, 

- расчленување на синтетичките податоци од сме-
тководствените искази, кои овозможуваат нивно полес-
но разбирање и анализирање и 

- податоци за работењето на деловните единици во 
странство. 

8.02. Ревизорскиот извештај мора: 
- да ги прикаже финансиските извештаи за послед-

ните три години, 
- да биде изготвен од страна на овластени ревизори, 
- да ги содржи сите информации во однос на доби-

вката, загубата, имотот и обврските, како и промените 
на финансиската состојба, направени во согласност со 
меѓународните ревизорски стандарди,  

- да содржи мислење на ревизорот, дали извештајот 
е веродостоен во поглед на финансиските искази содр-
жани во истиот. 

8.03. Bo проспектот, било каква информација или 
проценка за збирни статистички податоци, мора да 
биде подредена во согласност со ревидираните пода-
тоци. 

8.04. Bo Проспектот мора прецизно да биде назна-
чено кои податоци се однесуваат на историски, предви-
дени или проценети информации, како и назначување 
на изворот на прикажаните податоци. 

8.05. Одлуки за исплата на дивиденди или други 
дистрибуции по котираните акции, вклучувајќи го и 
следното: 

- нето износ по акција, 
- датум кога престанува право на дивиденда,  
- датум на дивиденда, 
- датумот на исплата. 
8.06. Bo извештајот за работењето се изнесува со-

стојбата во друштвото во текот на претходната деловна 
година, значајните настани што се случиле меѓу денот 
на завршувањето на деловната година и датата на која 
е поднесен и предвидувањата за идниот развој на 
друштвото. 

8.07. Трговското друштво кое има котирани хартии 
од вредност на официјалниот пазар, мора да подготву-
ва и полугодишни неревидирани извештаи. Сметко-
водствените политики кои се применуваат за полу го-
дишните извештаи, мора да бидат конзистентни со 
оние кои се применуваат за годишните извештаи.  

IX. ПОСТОЈАНИ ОБВРСКИ НА ИЗДАВАЧОТ 
 
Оваа глава ги содржи постојаните обврски кои из-

давачот мора да ги исполнува, по приемот на хартиите 
од вредност на котација на официјалниот пазар. Следе-
њето на исполнувањето на постојаните обврски е од го-
лема важност за одржување на регулиран пазар на хар-
тии од вредност и обезбедување на истовремен при-
стап до информациите на сите негови учесници. Изда-
вачот чии хартии од вредност котираат, мора на Берза-
та да доставува секакво појаснување кое од него се ба-
ра. 

 
Општо објавување на податоци и информации 
9.01. Co цел да не се создаде лажна слика на паза-

рот за хартиите од вредност, котираното друштво е 
должно на акционерите, како и на јавноста, да ги обе-
лодени сите информации нужни за проценка на состој-
бата на друштвото. 

9.02. Секоја ценовно осетлива информација за коти-
раното друштво, еден час пред да се објави во јавноста, 
мора да биде доставена до Берзата. 

9.03. Друштвото доставува до Берзата примерок од 
ревидираната годишна пресметка во рок до 3 месеци 
по составувањето, односно во рок од една недела по 
усвојувањето од Собранието. Друштвото доставува до 
Берзата примерок од неревидиран полугодишен Биланс 
на приходи и расходи, во рок од еден месец по составу-
вањето. 

 
Објавувања сврзани со деловното работење 

9.04. Котираното друштво е должно, без одлагање, 
да ги достави следните информации од ценовно осет-
лив карактер: 

(1) сите нови активности во дејноста кои не се јавно 
позната, а кои можат да доведат до промени на цените 
на котираните хартии од вредност, 

(2) било која одлука за промена на дејноста на тр-
говското друштво или холдингот, 

(3) престанок на основната дејност, што имплицира 
промена во општата деловна ориентација на издавачот, 

(4) значајни промени на клучната позиција на 
друштвото на пазарот, како резултат на вонредни окол-
ности, 

(5) значајни промени во органите на управувањето 
на друштвото. 

 
Обврски во врска со капиталот 

9.05. Котираното друштво е должно, без одлагање, 
да ги достави следните информации во врска со својот 
капитал: 

(1) зголемувања или намалувања на основната глав-
нина, 

(2) сите предложени измени во структурата на ка-
питалот, вклучувајќи ја и структурата на котираните 
хартии од вредност, 

(3) доколу трговското друштво има котирани дол-
говни хартии од вредност, секое ново задолжување, а 
особено евентуалните гаранции, 

(4) сите промени во правата кои припаѓаат на било 
кој род котирани хартии од вредност (било која проме-
на на условите на заемот или каматната стапка на дол-
говните хартии од вредност), 

(5) понуди за откуп на сопствени акции. 
 
Значајни промени во финансиската состојба 

9.06. Котираното друштво е должно, без одлагање, 
да ги достави следните информации во врска со проме-
ните во финансиската состојба: 

(1) непредвидливи осетни намалувања на зарабо-
тката, големи загуби или значајни зголемувања на зара-
ботката, 

(2) информации во врска со профитот, односно из-
вестување дека предвидената профитна динамика не 
кореспондира со тековните активности, 

(3) драстично намалување на исплатите на дивиденда. 
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Комуникација со акционерите 
9.07. Издавачот мора да им обезбеди на своите ак-

ционери можност и податоци за да можат да си ги ос-
тваруваат своите права. Поконкретно, тој мора: 
а) да ги информира акционерите за состаноците (со-

бранијата) на кои тие имаат право да присуствуваат; 
б) да им овозможи да го искористат своето право на 

глас и 
в) да објавува известувања или да дистрибуира цир-

куларни писма што ќе содржат податоци за: 
- исплата на дивиденди и камата; 
- нови емисии долгорочни хартии од вредност, 

вклучувајќи начини и можности за распределба на но-
ви акции на постојните акционери, 

- запишување, откажување, конверзија или замена 
на долгорочните хартии од вредност и 

- откуп или исплата на хартии од вредност. 
9.08. Доколку известувањето се дистрибуира на 

сопствениците на било кој род на хартии од вредност, 
издавачот е должен да издаде копија или скратен при-
каз на известувањето и на сопствениците на сите коти-
рани хартии од вредност, освен во случај кога содржи-
ната на известувањето не е од важност за нив. 

 
Акции во посед на јавноста 

9.09. Издавачот писмено ја известува Берзата без 
одлагање ако пропорцијата на котирани обични акции 
во сопственост на Јавноста паднала под 30%. 

 
Право на првенствено купување 

9.10. Доколку акционерите поинаку не одлучат, из-
давачот кој издава нова емисија на акции, мора истите 
прво да ги понуди на постојните акционери, пропорци-
онално со нивното постојно учество во сопственост. 
Само оние хартии од вредност кои не купени согласно 
претходниот став, можат потоа да се понудат и на дру-
ги инвеститори. 

 
Известување за значителни удели 

9.11. Издавачот мора да ја извести Берзата: 
а) за сите промени на сопственоста, повеќе од 10% 

од главнината на акциите со право на глас. Во известу-
вањето треба да се наведат новите сопственици, како и 
новиот процент на гласачки права. 
б) за сите промени на сопственоста, под 10%. 
 

Пренос на хартиите од вредност 
9.12. Евиденцијата и преносот на котираните хартии 

од вредност се води согласно Правилата на Берзата. 
 

X. ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
Оваа глава ги содржи одредбите кои се однесуваат 

на содржината на известувањата, кои издавачот ги до-
ставува до сопствениците на котираните хартии од 
вредност. 

 
Содржина на известувањето 

10.01. Известувањата што друштвото им го испраќа 
на сопствениците на котираните хартии од вредност 
треба: 

(1) да се јасни и прецизни, 
(2) да ги содржат сите релевантни информации спо-

ред кои акционерите можат да донесат правилна одлу-
ка, 

(3) да има наслов кој ќе ја истакне важноста на из-
вестувањето, 

(4) во случај на емитирање на нови акции, како за-
мена за постоечките, известувањето содржи објаснува-
ње за тоа што ќе се случи со постоечките акции. 

10.02. Ниту едно известување, освен наведените во 
правилото 10.03, не смее да се дистрибуира или да ста-
не достапно за јавноста се додека не добие формално 
одобрение од Берзата во конечна форма. 

10.03. Известувањето не мора да и се достави на 
Берзата за одобрување пред да се објави доколку: 

(1) ги исполнува условите од правилото 10.01, 
(2) единствена цел на тоа известување е да даде ин-

формации на сопствениците на акциите за исплата на 
дивиденди и камата. 

 
XI. ПРОШИРУВАЊЕ НА КОТАЦИЈАТА  

НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ 
 
Оваа глава ги содржи одредбите кои се однесуваат 

на проширување на котацијата на хартиите од вред-
ност, врз основа на зголемување на основната главница 
на издавачот, условно зголемување на основната глав-
ница и учество во други трговски друштва. 

 
Проширување на котацијата врз основа на издава-

ња на нови емисии на хартии од вредност 
11.01. Bo случај кога издавачот бара проширување 

на котацијата на хартијата од вредност, врз основа на 
издавање на нови акции од ист род, должен е покрај ба-
рањето за проширена котација до Берзата да достави: 

(1) одлука за издавање на нова емисија, 
(2) Одобрение од Комисијата за хартии од вред-

ност, 
(3) доказ за успешноста на новата емисија, 
(4) извод од трговскиот регистар за зголемување на 

основната главнина, 
(5) податок за десетте најголеми акционери со бро-

јот на гласовите и податок за десетте најголеми купу-
вачи на новоиздадените акции. 

 
Проширување на котацијата врз основа на условно 

зголемување на основната главнина 
11.02. Bo случај кога издавачот бара проширување 

на котацијата на веќе котирани хартии од вредност, врз 
основа на условно зголемување на основната главнина 
(заради давање право на размена на конвертибилни об-
врзници во акции или остварување на правото на пр-
венствено купување на новите акции), должен е покрај 
барањето за проширена котација до Берзата да достави 
известување за бројот на сменетите конвертабилни об-
врз ици и врз основа на тоа и за бројот на акциите. н

 
Проширување на котацијата врз основа 

на спојување 
11.03. Bo случај кога издавачот бара проширување 

на котацијата врз основа на спојување на две или пове-
ќе акционерски друштва, должен е покрај барањето за 
проширена котација до Берзата да достави: 

(1) Одлука за спојување, заедно со описот на харти-
ите од вредност издадени врз основа на спојувањето, 

(2) Извештај за спојувањето, 
(3) Извештај на ревизорот за спојувањето, 
(4) Одлуки за потврдување на спојувањето, прифа-

тен од собранијата на друштвата што се спојуваат (до-
колку се создава ново друштво), 

(5) ревидирани финансиски извештаи на друштвата 
што се спојуваат, за последните три (две)години, 

(6) Статут (доколку се создава ново друштво), 
(7) извештај за процентот на распространетост на 

акциите во јавноста, 
(8) соодветна дозвола од надлежниот орган, докол-

ку е потребна. 
 

Преобликување на родот на хартиите од вредност 
11.04. Bo случај кога издавачот бара проширување 

на котацијата на хартиите од вредност заради преобли-
кување на хартиите од вредност од еден во друг род, 
должен е покрај барањето за проширување на котација-
та до Берзата да достави: 

(1) одлука за преобликување на родот на хартиите 
од вредност, 

(2) опис на родот на акциите за кои се поднесува бара-
њето, бројот на акции и нивната номинална вредност. 
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Постапка во случај на проширување  
на котацијата на хартии од вредност 

11.05. Издавачот е должен да ја извести Берзата со 
впишаните промени во судскиот регистар. 

11.06. Берзата е должна навремено да ја извести јав-
носта за одлуката за датата на приемот на хартијата од 
вредност на котација и за датата на почетокот на тргу-
вањето со таа хартија од вредност. 

 
XII. ИЗДАВАЧИ ОД ЈАВНИОТ (ДРЖАВНИОТ)  

СЕКТОР 
Оваа глава се однесува на обврзниците, кои ги из-

дава државата, јавните друштва, општините и државни 
институции итн. 

 
Покровители 

12.01. Издавачот од јавниот сектор е должен да се 
придржува кон одредбите од Глава III, освен во случаи 
каде Берзата земајќи ги во предвид веќе јавно располо-
живите информации и околности за емисијата, не одре-
ди на друг начин. 

12.02. Покровителот е должен да се однесува сог-
ласно одредбите од Глава III. 

 
Услови за котирање 

12.03. Издавачот од јавниот (државниот сектор) е 
должен да ги исполнува само следните одредби: 

- да ги исполнува одредбите од заглавието "Посеб-
ни услови за котирање на обврзници", 

- хартиите од вредност за кои се бара котација на 
Берзата треба да претставуваат хартии од вредност без 
ограничувања во нивната преносливост. Преносот само 
на целосно уплатени хартии од вредност е слободен.  

 
Проспект 

12.04. Издавачот од јавниот сектор е должен да из-
даде проспект во скратена форма или друг документ. 

12.05. Проспектот кој го издава издавач од јавниот 
сектор мора да ги содржи најмалку следните елементи: 

(1) назив на издавачот, 
(2) изјава дека е поднесено барање за котација до 

Берзата, со опис на хартиите од вредност, 
(3) номиналната вредност и називот на хартијата од 

вредност за која се бара котација, 
(4) одлука врз основа на која хартиите од вредност 

се издадени, 
(5) називот и адресата на покровителот, банките на 

издавачот, 
(6) податоци за приходот, како и делот од приходи-

те што ќе се издвојува за покривање на камата, 
(7) правата содржани во хартијата од вредност, 
(8) евентуалното право на издавачот за предвремен 

откуп (пред доспеаност), датите за исплата на камата, 
(9) дополнителни информации кои Берзата може да 

ги бара во пооделни случаи. 
12.06. Берзата мора да го одобри проспектот пред 

издавање. 
 
Постапка на поднесување барање за котација 
12.07. Кога во улога на издавач се јавува издавач од 

јавниот сектор, до Берзата во нацрт форма најмалку 14 
дена пред издавањето на проспектот, се доставуваат 
две копии од следните документи: 

- проспект, 
- образец за купување или запишување на хартии од 

вредност,  
- оглас. 
12.08. За котација на одредена хартија од вредност, 

покровителот на котацијата, до Берзата треба да подне-
се: 

- барање за котација, потпишано од страна на овла-
стено лице, 

- две копии од проспектот, 
- примерок од дневните весници во кои е објавен 

проспектот или огласот, 

- примерок од �Службен весник на РМ� и примерок 
од одлуката или уредбата со која се одобрува емисија-
та, копија од привремени потврди за сопственост или 
трајни потврди. 

 
Издавање и дистрибуција 

12.09. Проспектот на издавачот од јавниот сектор 
мора да биде достапен на јавноста (во печатена форма 
и бесплатно) во: 

- Берзата, 
- во регистрираното седиште на издавачот, 
- кај покровителот на издавачот, 
12.10. Издавачот од јавниот сектор е должен да го 

огласи издавањето на проспектот или огласот, во нај-
малку едно дневно гласило, и тоа или целиот текст на 
документот или формално известување. 

12.11. Формалното известување е оглас кој не прет-
ставува дел од проспектот и во зависност од пооделни 
случаи, ги содржи следните информации: 

- назив на издавачот, 
- износ и назив на хартиите од вредност за кои се 

бара котација, 
- назив на гарантот на главнината или каматата на 

таквите долговни хартии од вредност, 
- адресите и времето кога копиите на битните доку-

менти ќе бидат достапни за јавноста, 
- името на покровителот, 
- кога се работи за емисија кај која постои можност 

за дополнителни количини на тие хартии од вредност, 
вкупниот износ на тие хартии од вредност. 

 
Постојани обврски 

12.12. Издавач од јавниот сектор е должен: 
а) да обезбеди достапност на сите информации, кои 

на инвеститорите би им овозможиле остварување на 
нивните права. Ова се однесува на објавување известу-
вања или циркуларни писма, во поглед на одржување 
на собрание, исплати на камати и откуп на котираните 
хартии од вредност, 
б) да обезбеди еднаков третман на правата на сите 

иматели на котирани хартии од вредност од ист род,  
ц) да ја извести Берзата за евентуален план за откуп 

на сопствените хартии од вредност од негова страна 
или во негово име,  
д) да ја извести Берзата за сите купувања, откупи 

или повлекувања од котација на сопствените хартии од 
вредност, особено кога е откупен вкупен удел од 10% 
од почетната вредност на емисијата, како и за секое на-
тамошно купување на 10% од почетната вредност на 
емисијата,  
ѓ) да го плати годишниот надомест за котација. 
 

XIII. ПОЧИТУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ  
НА ПРАВИЛАТА ЗА КОТАЦИЈА 

Оваа глава ги содржи правилата во однос на почи-
тување и спроведување на правилата за котација. 

 
Почитување на правилата 

13.01. Издавачот е должен да ги почитува правила-
та за котација. 

13.02. Издавачот е должен до Берзата: 
а) да ги достави сите дополнителни информации и 

појаснувања, во постапката за котација, 
б) да ги достави сите информации за кои Берзата 

смета дека се неопходни, со цел заштита на инвестито-
рите и интегритетот на пазарот. 

 
Одбивање на барањето за котација  

на официјалните пазари 
13.03. Берзата може да го одбие барањето за кота-

ција: 
(1) доколку оцени дека финансиската состојба и це-

локупната ситуација на издавачот е таква, и би била на 
штета на вложувачите, 

(2) доколку процени дека издавачот не ги исполну-
ва критериумите за котација. 
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Спроведување на правилата 
13.04. Доколку се утврди дека издавачот ги прекр-

шил правилата за котација, Одборот на директори на 
Берзата може да изрече една или повеќе од следните 
постапки: 

(1) да го опомене издавачот, 
(2) да објави дека издавачот е опоменат заради не-

почитување на правилата за котација и 
(3) да изврши суспендирање (привремено прекину-

вање) или трајно исклучување на хартиите од вредност 
од котација. 

13.05. Берзата може во било кое време да бара од 
издавачот објавување на информации во форма и вре-
менски рок за кој таа цени дека е соодветен, се со цел 
заштита на инвеститорите и одржување на стабилен 
пазар. 

13.06. Доколку издавачот не ја почитува претходна-
та одредба, Берзата може сама да ја објави информаци-
јата, иако издавачот ја запознал Берзата со причините 
за кои самиот смета дека информацијата не би требало 
да биде објавена. 

 
Жалби 

13.07. Издавачот може да вложи жалба против било 
која одлука на Берзата во однос на правилата за кота-
ција. 

13.08. Доколку издавачот не е задоволен со изрече-
ната постапка од страна на Одборот на директори на 
Македонската Берза, може да достави жалба до Коми-
сијата за хартии од вредност. 

 
Суспендирање од котација 

13.09. Одборот на директори Берзата може да доне-
се одлука за суспендирање на котацијата на било која 
хартија од вредност, со рок на важење од моментот кој 
самата го одреди, било кога и под услови и околности 
за кои смета дека се меродавни (вклучувајќи го и бара-
њето на самиот издавач), во случај да одржувањето на 
стабилен пазар е/или би било загрозено или каде за-
штитата на инвеститорите така налага. 

13.10. Било кое барање на издавачот за суспендира-
ње на сопствените хартии од вредност, мора да биде 
доставено до Берзата во пишана форма, било од страна 
на издавачот, било од страна на покровителот во име 
на издавачот. 

13.11. Bo случај кога котацијата е суспендирана, 
постапките за укинување на суспензијата ќе зависат од 
околностите, а Берзата може да наметне такви услови 
за кои таа смета дека се соодветни. 

 
Исклучување од котација 

13.12. Одборот на директори на Берзата може да 
исклучи од котација било која хартија од вредност на 
официјалните пазари, по барање на издавачот или до-
колку процени дека постојат посебни околности, кои 
го попречуваат нормалното и редовно тргување со хар-
тиите од вредност. 

13.13. Bo рамките на горната одредба, терминот по-
себни околности опфаќа: 

1. доколку со котираната хартија од вредност не се 
тргува непрекинато повеќе од 6 месеци и овој рок мо-
же да се промени со согласност добиена од КХВ". 

2. доколку се докаже дека хартијата од вредност би-
ла примена врз основа на невистинити односно по-
грешни податоци, 

3. издавачот односно хартијата од вредност со те-
кот на времето не ги исполнува условите за котација на 
официјалниот пазар, 

4. доколку издавачот е во постапка на ликвидација, 
5. кај обврзниците, со настанување на правни пос-

ледици при воведување на ликвидација или стечај, 
6. доколку настанат други сериозни причини кои ја 

загрозуваат безбедноста на инвеститорите, 
7. доколку издавачот не ги исполнува финансиски-

те обврски кон Берзата. 

13.14. Co акциите кои се исклучуваат од котација 
на официјалните пазари може да се тргува на Неофици-
јалниот пазар. 

13.15. Bo случај на исклучување на хартиите од 
вредност од котација на официјалните пазари, може да 
се вложи повторно барање за прием на котација по из-
минување на две години од денот на исклучувањето. 

13.16. Bo случај на исклучување на хартијата од 
вредност од котација на официјалниот пазар, исклуче-
на е одговорноста на Берзата за евентуална отштета. 

 
XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
14.01. Овој правилник стапува во сила од денот на 

донесување. 
14.02 За овој правилник е дадена согласност од Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија бр. 01-172/2 од 14.06.1999 година и Решението за 
давање согласност на Одлуката за измени и дополнува-
ња на Правилникот за котација на хартии и вредност 
бр. 08-1195/2 од 25.06.2002 година. 

14.03. Co денот на влегување во сила на овој пра-
вилник, престанува да важи Правилникот за котација 
на Македонската берза на долгорочни хартии од вред-
ност АД Скопје од 16.02.1996 година и Измените и до-
полнувањата на Правилникот за котација од 
28.03.1997. 

                Одбор на директори  
    Претседател, 

   м-р Јадранка Мршиќ с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-
телот АД за осигурување ВАРДАР - Скопје према ту-
жениот Александар Стаменковски од Скопје со непоз-
ната адреса и живеење за регрес, вредност 5.528,00 де-
нари. 
Се повикува тужениот Александар Стаменковски 

од Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
да се јави во овој суд или во истекот на рокот да ја до-
стави својата точна адреса на живеење. 
Доколку тужениот не постапи по налогот на овој 

суд ќе му биде поставен привремен старател адвокат 
Јанакиевска Македонка од Скопје, ул. �Пролет� бр. 
16/2-28 која ќе ги застапува неговите интереси до пра-
восилно окончување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V. П. бр. 

52/02.                                                                        (24761) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води парница 

по тужба на тужителот Јусуф Сулејмани од с. Форино, 
поднесена против тужената Јута Маргарете Плешке СР 
Германија, основ: развод на брак, вредност неопреде-
лена. 
Како тужената Јута Маргарете Плешке од СР Гер-

манија е со непозната адреса на живеалиште и престој 
во странство и се поставува привремен застапник адво-
кат Мирјана Андоноска од Гостивар која ќе ги застапу-
ва интересите на тужената додека таа или нејзин пол-
номошник или застапник не се јави на главната распра-
ва пред овој суд, или се додека органот за старателство 
не и постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 668/2002. 
                                                                            (24760) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Во Основниот суд во Гевгелија, се води постапка за 
прогласување на наследници на денационализиран имот 
на покојниот Бутров А. Дино, порано од Гевгелија. 



Стр. 24 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 септември 2002 
 
Бидејќи, не е познато живеалиштето односно пре-

стојувалиштето на лицето Димитар Бутровски, а 
истиот нема свој полномошник, доставувањето не мо-
же да се изврши. Судот на ова лице му постави привре-
мен старател и тоа Јанко Танев, адвокат од Гевгелија, 
кој ги застапува неговите права и интереси. Истовреме-
но, се повикува лицето Димитар Бутровски да се јави 
во Основниот суд во Гевгелија. 
Огласот трае една година од објавувањето. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Од. бр. 45/01. 
                          (24062) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар се води процесна по-

стапка по тужбата на тужителот Р. Македонија, заста-
пувана од Јавното правобранителство на РМ, према ту-
жените Клобочишта Сами и Клобочишта Атнан од Де-
бар, за утврдување на правото на сопственост и пони-
штување на договор за подарок на недвижен имот. 
Вредност на спорот 3.000.000,00 денари. 
Бидејќи тужениот Клобочишта Сами се наоѓа во 

странство со непозната адреса на живеење се повикува 
да се јави во Основниот суд во Дебар, во рок од 30 де-
на по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да 
ја достави својата точна адреса на живеење. Во 
спротивно, во смисла на чл. 78 од ЗПП ќе му биде по-
ставен привремен застапник кој ќе ги застапува негови-
те интереси во спорот. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 206/00. 
                          (24366) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред судот е во тек постапка по тужба на тужите-

лот Мејреме Заири од с. Лојане Куманово, застапувана 
од Улберт Дестани адвокат од Куманово, против ту-
жениот Локман Заири од с. Летовица - Бујановац, сега 
со непозната адреса во СР Германија, за развод на 
брак. На тужениот Локман Заири со непозната адреса 
на престојување му се поставува времен застапник Жи-
вко Арсовски адвокат од Куманово кој ќе го застапува 
тужениот во оваа постапка се додека тужениот или не-
говиот полномошник не се појави пред судот односно 
додека Центарот за социјална работа не го извести су-
дот да назначи старател. 
Согласно на член 80 од ЗПП бараме да овој оглас за 

поставување на времен застапник биде објавен во 
�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 09-1421/2002.                                                                     Се повикуваат тужените да во рок од 15 дена по обја-

вувањето на огласот да се јават во судот или да ја доста-
ват точната адреса на живеење или престојување или 
пак во истиот рок да си определат полномошник и за тоа 
да го известат судот, а во спротивно ќе им биде поставен 
старател што ќе ги штити нивните права и интереси до 
правосилното завршување на постапката. 

                                                                            (24500) 
___________ 

 
Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба 

на тужителот Џељаљ Касуми од с. Ваксинце-Кумано-
во, против Мевљуде Касуми мом. Сулејмани од с. Ва-
ксинце со непозната адреса, за развод на брак. На ту-
жената и се поставува времен застапник адвокат Јордан 
Серафимовски од Куманово, да ја застапува тужената 
по предметот 2. П. бр. 1191-02 се до окончување на по-
стапката или до нејзино појавување во судот. 
Од Основниот суд во Куманово,  П. бр. 1191-02. 
                                      (24576) 

___________ 
 

Пред овој суд е заведен парничен предмет П. бр. II 
1420/02, по тужба на тужителот Диљивар Исмаили од 
Куманово, против тужената Љиљана Третинак Исмаи-
ли од Забак - Хрватска, со непозната адреса за развод 
на брак. На тужената Љиљана Третинак Исмаили од 
Забак - Хрватска, и се поставува времен застапник, ад-
вокат Лидија Велиновска од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1420/02. 
                                                                            (24848) 

Се повикува Крсто Лазаров Иванов од Куманово 
роден 8.9.1882 година во с. Коњух Кратово од татко 
Лазар и мајка Таска, да се јави или други лица што зна-
ат за неговиот живот во Основниот суд Куманово сала 
8/2, во рок од 15 дена од објавување на огласот, а во 
спротивно Крсто Иванов ќе се прогласи за умрен. 
Од Основниот суд во Куманово, Р. бр. 202/2002. 
                                                                            (24906) 

___________  
Пред овој суд тужителот Саљи Амети, од с. Вишти-

ца има поднесено тужба против тужената Сабиље Аме-
ти од с. Виштица, а сега со непознато престојувалиште, 
за развод на брак. 
На тужената Сабиље Амети за привремен застап-

ник се поставува адвокатот Лидија Велиновска од Ку-
маново, кој ќе ја застапува тужената се до правосилно-
то окончување на постапката по предметот П. бр. 
1329/02 и се додека тужената или нејзиниот полномош-
ник не се појави пред судот. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1329/02. 
                          (24089) 

___________  
Пред Основниот суд во Куманово, се води парнич-

на постапка по тужба на тужителот Гелевски Илија од 
Куманово, ул. �Б. Б. Гуцман� бр. 9, против тужената 
Станојка Гелевска од Куманово, сега со непозната 
адреса на живеење, за развод на брак. 
Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште, 

судот и поставува привремен застапник и тоа Момчило 
Доцевски, адвокат од Куманово, кој ќе ја застапува ту-
жената во постапката се додека таа или нејзин полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјални работи не го извести судот дека наз-
начил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 1128/02.

                          (24587)  
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор по 
тужбата на тужителите Трајанка Клинческа-Стојкоска 
од Прилеп, ул. �Борка Лопач� бр. 112, Софија Клинче-
ска од Прилеп, ул. �Борка Лопач� бр. 112, Марија 
Клинческа-Чутаноска од Скопје ул. �Илинденска� бр. 
75/3 и Цветанка Клинческа-Стојанова од Скопје бул. 
�Јане Сандански� бр. 74/1, а против тужените Георгие-
ва Севастија, Нагулова Василка, Стаменова Илка, 
Станкова Пандора и Шакова Марија, сите иселени во 
Република Бугарија со непозната адреса на живеење, а 
за утврдување на право на сопственост. 

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 633/2002. 
                                                                            (24837) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица, во тек е постап-
ка за развод на брак по тужба на тужителот Шевченко 
Мајкл Морган, преку полномошникот Роберт Бабамов, 
адвокат од Струмица, против тужената Шевченко Бра-
ун Љубов од Украина, со непозната адреса на живеење 
и престојување. 
Тужбеното барање е по основ на член 40 од Законот 

за семејство. Се повикува тужената Шевченко Браун 
Љубов од Украина со непозната место на живеење и 
престојување, во рок од 30 дена, сметано од објавува-
њето на овој оглас да се јави пред Основниот суд во 
Струмица или назначи свој полномошник за водење на 
постапката, а во спротивно за истата судот ќе назначи 
застапник за водење и довршување на оваа постапка. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 301/02. 
                                        (24091) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред судот во Тетово е поднесена тужба од страна 

на тужителот Бесим Бекири од с. Желино, за развод на 
брак против Даниела Бекири, родена Муса од с. Жели-
но, а сега со непозната адреса во странство. 
Се повикува тужената, во рок од 30 дена од објаву-

вањето на овој оглас, да се јави во судот во Тетово или 
одреди свој застапник. Во спротивно, судот согласно 
одредбите од Законот за семејство и Законот за па-
рнична постапка ќе одреди привремен старател кој ќе 
ја застапува во текот на целата постапка или до нејзи-
ното јавување пред судот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 557/2002. 
                          (24201) 

__________ 
 

Пред овој суд е поведена постапка по тужба на ту-
жителот Сејди Бајрам од с. Озормиште, против тужена-
та Веиде Јулија од с. Озормиште сега со непозната 
адреса во СР Германија, за развод на брак. 
Се повикува тужената Веиде Јулија од с. Озорми-

ште сега со непозната адреса во СР Германија да се ја-
ви пред Основниот суд во Тетово по предметот П. бр. 
707/02, по тужба на тужителот Сејди Бајрам од с. Озор-
миште, за развод на брак, во рок од 30 дена по објаву-
вањето на овој оглас или да одреди свој застапник. Во 
спротивно, судот согласно Законот за семејство ќе 
одреди времен старател кој ќе ја застапува тужената во 
текот на целата постапка, се до окончувањето на по-
стапката или до нејзиното јавување пред судот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 707/02. 
                          (24202) 

__________ 
 

Пред овој суд по тужба на тужителот Иљбер Кадри 
од село Одри, против тужената Мицхелле Баввден, со 
непозната адреса во Австралија се води постапка за 
развод на брак. 
Се повикува тужената да се јави на судот, да доста-

ви адреса или да овласти полномошник кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во 
спротивно, по протекот на 30 дена, судот преку Цента-
рот за социјална работа во Тетово ќе и постави привре-
мен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 745/2002. 
                          (24203) 

__________ 
 

 Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Џеладини Фехми од с. Желино, 
Тетово, против тужените Зејнули Реџеп и Абази Ли-
ман, двајцата од с. Желино, сега со непозната адреса, 
поради сопственост. 
Бидејќи тужените Зејнули Реџеп и Абази Лиман, 

двајцата од с. Желино, сега се со непозната адреса, во 
рок од 15 дена од објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ� да се јават во судот или да 
одредат свој полномошник, а во спротивно на истите 
ќе им биде поставен привремен старател преку Цента-
рот за социјална работа-Тетово, кој ќе ги застапува 
нивните интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 716/2002. 
                          (24367) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужба на тужителот Умери Умер од Те-
тово, ул. �29 Ноември� бр. 39, против тужениот Камбе-
ри Камбер од Тетово, а сега со непозната адреса во Ре-
публика Босна и Херцеговина. 
Се повикува тужениот Камбери Камбер, од татко 

Селман од Тетово, ул. �29 Ноември� бр. 11, а сега со 
непозната адреса во странство-Република Босна и Хер-
цеговина, во рок од 15 дена по објавувањето на овој ог-

лас да се јави во судот и достави сегашна адреса или 
овласти свој полномошник кој ќе го застапува во по-
стапката, а во спротивно судот преку ЦСР-Тетово ќе 
му определи времен старател кој ќе го застапува до 
правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 593/2002. 
                          (24368) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води тужба под-
несена од тужителката Черкези Насибе од с. Палатица, 
против Касами Сами од Тетово, за развод на брак. 
Се повикува тужениот Касами Сами од Тетово, ул. 

�Вардарска� бб, сега со непозната адреса во Германија, 
во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тето-
во, по тужбата на тужителката Черкези Насибе од Те-
тово-с. Палатица. 
Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој пол-

номошник, судот ќе му постави привремен старател кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката 
преку Центарот за социјални работи во Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 748/2002. 
                          (24369) 

_______________________________________________ 
 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

32/2002 од 06.09.2002 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани Фудбалски клуб �БО-
РОТИНО� од с.Боротино. 
Основни цели и задачи на здружението се: конкре-

тен придонес во развојот на спортот и физичката кул-
тура во општината Кривогаштани, преку активности на 
децата, младината, активните спортисти и масовната 
рекреација на широкото граѓанство со фудбал во рам-
ките на клубот; придонес за развој, усовршување и 
унапредување на фудбалот во општина Кривогаштани, 
во сите категории и селекции, но пред се на пионери, 
младинци и сениори; обезбедување на доследна 
примена на правилата и прописите на фудбалската 
игра од страна на сите членови на клубот; обезбедува-
ње на остварувањето на правата, обврските и одговор-
ностите на сите конститутивни субјекти - членови на 
клубот, придонес во утврдувањето на статусот на фуд-
балерите, тренерите и спортските работници - членови 
на органи на клубот на аматерска основа; следење на 
состојбите и развојните концепции на фудбалскиот 
спорт и нивната практична примена спрема сопствени-
те можности и потенцијали; контактно-консултативна 
соработка со органите и телата на Општествениот фуд-
балски сојуз - Прилеп и Фудбалскиот сојуз на Македо-
нија, во поширок контекст и другите фудбалски чини-
тели, особено на планот на развојните можности и мо-
дуси за развој на фудбалот на подрачјето на дејствува-
ње и функционирање; изнаоѓање на решенија за созда-
вање на основни и минимални материјални услови за 
егзистирање и функционирање на клубот од сопствени 
извори, извори во рамките на фудбалската организаци-
ја и заедницата; обезбедување на јавност, одговорност 
во работата, како и целосно информирање за активно-
стите и функционирањето на сите органи на клубот, 
натпреварувањето на фудбалската екипа и управата, и 
други глобални цели и активности. 
Седиштето на клубот е во с. Боротино, а неговата 

дејност е на подрачјето на Општината Кривогаштани и 
Општинскиот фудбалски сојуз - Прилеп. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е неговиот претседател Најдо Стризлоски 
од с. Боротино, со живеалиште во с. Боротино. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 32/2002. 

                                                                                  (24759) 



Стр. 26 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 септември 2002 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. 

ЗГ бр. 4/2001 од 06.04. 2001 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:  
Се одобрува упис во регистарот  на здруженија на 

граѓани и фондации на здружението Ромска Асоција-
ција АСВИН - Скопје  со седиште во Скопје, на ул. 
�Виничка� бр. 10. 
Основните цели  на здружението се: да ги штити 

интересите на членовите на здружението во подобрува-
ње на условите за живеење и задоволување на нивните 
примарни животни потреби во поглед на храна, облека, 
нега на деца и друго, да ја зголемува и подобрува све-
ста на членовите на здружението во поглед на превен-
тивната медицина, исхрана и планирање на семејство-
то, да воведува современ начин за нега на децата со цел 
за поттикнување на креативна способност кај децата, 
соработка со странски сродни организации, помагање 
на сиромашните членови на здружението, организира-
ње на семинари за теми во врска со подобрување на 
вработувањето за отворање посебни фондови за помош 
на членовите, работа со социјални случаи и установи. 
Со денот на запишувањето во регистарот здружени-

ето Ромска Асоцијација АСВИН-Скопје се стекнува со 
својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. ЗГ.бр. 

4/2001.                                                                       (24785) 
___________ 

 
Основниот суд во Кичево со решение ЗГФ. бр. 

10/2002 од 08.07.2002 година, го запиша следното. 
Во регистарот на здруженија и фондации се запи-

шува основање на Здружението на комунални инспе-
ктори на Македонија со седиште во Кичево, ул. �Руд-
ничка� бр. 42. 
Цели и задачи на здружението е да превзема и раз-

вива работни активности за организирање и остварува-
ње на правата на Општинските инспектори и инспекто-
рите на град Скопје, унапредување и јакнење на демо-
кратските односи на членството во здружението од ин-
терес за членството, следење на прописите во областа 
на комуналните дејности, организирање семинари, три-
бини и друго, покренување на прашања и иницијативи 
од пошироко значење пред сите надлежни органи и ин-
ституции и друго. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Репуб-

лика Македонија. 
Лице овластено за застапување, овластување на 

здружението е Билјана Станкоска од Кичево. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це сметано од 08.07.2002 година. 
Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ. бр. 10/2002. 
                                                                             (24833) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. 

бр. 57/02 од 02.09.2002 година во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружение на граѓани СОВРЕ-
МЕНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО со седиште на Земјоделски 
факултет - Скопје. 
Здружението има и англиски назив кој гласи: 

Contempory agriculture. 
Дејноста на здружението е: промоција, унапредува-

ње и апликација на принципите на производство, пре-
работка, дистрибуција, консумирање, маркетинг и ме-
наџмент на земјоделски производи и животна средина; 
промовирање на европските стандарди и нормативи во 
областа на земјоделски производи и животната среди-
на; подигање на нивото на знаење во однос на здравата 
храна од земјоделско потекло и правата на потрошува-
чите во јавниот живот на граѓаните; унапредување и 
заштита на животната средина, развивање на еколошка 
култура и заштита на  еколошките права; организирање 
и едукација на населението во руралните средини за 
унапредување на земјоделското производство; органи-

зирање на  работилници за производство на земјодел-
ски производи како и  унапредување на животната сре-
дина; организирање на предавања, трибини радио и ТВ 
емисии за земјоделски производи (здрава храна, орган-
ско производство) и животна средина и др.  
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женја на граѓани СОВРЕМЕНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО и на 
англиски назив кој гласи: Contempory agriculture се 
стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје  II - Скопје, I Рег. бр. 

57/2002.                                                                    (24838) 
___________ 

 
Основниот суд во Кратово со решение ЗГ. бр. 

6/2002 од 02.09.2002 година го запиша во трговскиот 
регистар основањето на здружението на граѓани Ша-
ховски клуб Кратово, со седиште на ул. �Гоце Делчев� 
бр. 77 од Кратово, во судскиот регистар на здруженија 
на граѓани и фондации. 
Основни цели и задачи на Шаховскиот клуб се: раз-

војот и унапредувањето на шаховската игра. 
Лице овластено за застапување е Тони Стојманов-

ски од Кратово. 
Од Основниот суд во Кратово, ЗГ. бр. 6/2002. 
                                                                            (24834) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 

20/2002 од 07.08.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани од образованието, културата и спортот, �Наро-
ден Универзитет� Кочани, ул. �М.Тито� бб. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Ница Цекова од Кочани, ул. �29 Ноември� бр. 5, пре-
тседател на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: 
Образование на возрасни лица; стручно усовршува-

ње, обука и преквалификација и доквалификација; изу-
чување на странски јазици, информатичко образование 
на возрасни лица; издавање на изворна и прирачна ли-
тература наменета за слушателите; методско-андраго-
шко усовршување на кадрите ангажирани во здружени-
ето; издавање на андрагошки публикации и стручна ли-
тература со што придонесува за размена на андраго-
шки искуства и издигање на андаргошките кадри; про-
учување на искуствата, програмите, формите и методи-
те на работата за образование на младите и возрасните; 
организирање на ликовни, музички, драмски и други 
културни манифестации; организирање научни и обра-
зовни екскурзии; истражувачка дејност од областа на 
образованието и културата, подобрување на психомо-
торичните и психичките можности преку активности 
на спортско и спортскорекреативно ангажирање (фит-
нез аеробик, карате и слично). 
Здружението на граѓани од образованието, култура-

та и спортот �народен Универзитет� Кочани, ул. �Мар-
шал Тито� бб, стекнува својство на правно лице на ден 
07.08.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 20/2002. 
                                                                            (24915) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 22/2001 од 17.09.2002 
година, отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие �УНИВЕРЗАЛ� Скопје во стечај со адре-
са ул. �Маршал Тито� бр. 53 со жиро сметка бр. 40100-
601-201897, со промената кај Комерцијална банка 
Скопје 300000001204097 со регистарска влошка бр. 1-
35915-0-0-0 од 03.04.1993 година со решение на овој 
суд Ст. бр. 22/2001 се заклучува. 
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Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

го води овој суд. 
Решението да се достави до одделот на регистраци-

ја на овој суд поради запишување во трговскиот реги-
стар до катастар и други органи во кој се запишани 
правата од индустриска сопственост заради запишува-
ње во јавните книги. 
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (24914) 

___________ 
 
Со решение на Основниот суд во Охрид, Ст. бр. 

6/02 од 11.04.2002 година, према должникот ДООРТ 
�Сузуки Анта� од Охрид, е отворена стечајна постапка, 
истата не се спроведува, туку се заклучува.  
Од Основниот суд во Охрид.                           (25283) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 

38/2002 од 13.09.2002 година, над Претпријатието за 
промет на големо, мало и услуги Авто-Цене ДОО с. Те-
арце, со жиро сметка 41500-603-1396 и регистарска 
влошка 1-11121-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (25388) 

___________ 
 
Во огласот за стечај на Основниот суд во Кавадар-

ци над должникот Друштво за угостителство, туризам 
и трговија �Унион Мак� АД Кавадарци бр. 24372, обја-
вен во �Службен весник на РМ� бр. 72 од 17 септември 
2002 година, на страна 21 наместо �13. 09.2002 година� 
треба да стои �06.09.2002 година�. 
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 104/02 од 2.04.02 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги �ЕЛ-
МАПЕР� увоз извоз ц.о. од  Скопје, ул. �Виктор Иго� 
бр. 27 и ж-сметка 40100-601-148196. 

 За ликвидатор се определува лицето Даниела Сто-
левска од Скопје. со стан на ул. �Виктор Иго� бр. 27. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24538) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 90/2001 од 12.03.2001 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатието за трговија и услуги �ФИНИ ИН-
ВЕСТ� ДОО увоз извоз Скопје, ул. �Гаврило Радомир� 
бр. 7-б и ж-сметка 40100-601-278350. 

 За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, со стан на ул. �Јани Лукровски� бр. 
10/44. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24718) 

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје со 
стан на ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44 со тел. 171-599, 
запишана во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 4381/02, обја-
вува дека Друштвото Софи - 21- ДООЕЛ со број на жи-
ро-сметка 300000000478634 отворена при Комерцијал-
на банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (24719) 

___________ 
 
Ликвидаторот Кировска Наташа-адвокат од Скопје, 

запишан во Судскиот регистар при Основен  суд Скоп-
је I - Скопје со Решение П. трег. бр. 1239/02 објавува 
дека Друштвото за транспорт, услуги, производство, 
трговија на мало и големо БЕЏ Љуба ДООЕЛ увоз из-
воз Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 59 и со број на 
жиро-сметка 40100-601-197740 отворена при ЗПП-
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази. 
Од ликвидаторот.                                              (24736) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Глигор Ивановски од Штип, ул. 

�Ванчо Прќе� бр. 48/8, запишан во Судскиот регистар 
при Основен  суд  во Штип,  со решение П. трег. бр. 
720/2002 од 09.08.2002 година, објавува дека Друштво-
то за производство, трговија и услуги ИНТЕЛ-ИМ-
ПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. �Плачковички 
одреди� бр. 20 и жиро сметка бр. 41400-601-44135 от-
ворена при ЗПП Филијала Штип, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (24763) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 228/2002 од 3.09.02 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за угостителство и трговија на големо и 
мало �УНИОН-БИЗНИС� ДОО увоз извоз од с. М. Ре-
чица, Тетово, ул. �Љуботенска� бр. 148 со жиро сметка 
41500-601-3252. 

 За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово, со стан на ул. �Благоја Тоска� бр. 222, 
тел. 044/332-025. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24764) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 220/2002 од 30.07.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Производно трговско претпријатие �ЖЕ-ТЕКС� 
ц.о. експорт импорт Тетово во с. Желино со жиро сме-
тка 41500-601-20829. 

 За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово, со стан на ул. �Благоја Тоска� бр. 222, 
тел. 044/332-025. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24765) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим Петров од Скопје, бул. 

�Ј. Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. трег. бр. 4260/02, објавува дека  Друштвото за 
производство, промет и инженеринг ДОКТОР С Милан 
и други ДОО Скопје, со седиште на ул. �Петар Поп Ар-
сов� бр. 6 и жиро сметка 20000001000487 депонент при 
Стопанска банка а.д. Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (24943) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л.бр. 53/2002 од 23.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие на големо и мало 
�ИНТЕРБРОКЕР� експорт-импорт Скопје, ул. �Трифун 
Хаџијанев� бр. 5/19 и со жиро сметка 40110-601-
129113. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје.   
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (24944) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л.бр. 216/02 од 22.07.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за проектирање, инженеринг, маркетинг 
и консалтинг �СКАН� ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. 
�Н. Охридски�  бр. 50, со жиро сметка 40100-601-
131017. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје на бул.�Јане Сандански� бр. 50/3-4.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (24944) 
___________ 

 
Ликвидаторот  Соколовска Тетјана од Скопје, 

запишан во судскиот регистар при Основниот  суд 
Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 4239/2002 го-
дина, објавува дека  Друштвото за промет и услуги 
Мими-промет Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�Гоце Делчев� бр. 24, с. Стајковци со број на жиро 
сметка 40110-601-266823 отворена при ЗПП - филијала 
Скопје е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (24948) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд  Л.бр. 466/00 од 16.06.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет, услуги �МЕГ-
ЛЕНА� ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Московска�  
бр. 12, Скопје со жиро сметка 40100-601-359441. 
За ликвидатор се определува лицето Лидија Петру-

шева од Скопје, ул. �Мите Богоевски� бр. 63-а.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (25445) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 

 
Се продава земјоделско земјиште - овошна градина 

на КП бр. 356 во КО Маркова Сушица, план 2, скица 4, 
место викано Чалии, класа 3, со површина од 424 м2 и 
овошна градина на КП бр. 357 во КО Маркова Сушица, 
план 2, скица 4, место викано Чалии, класа 3, со повр-
шина од 260 м2, или со вкупна површина од 684 м2, за-
пишани во Поседовен лист бр. 130 за Катастарска оп-
штина Маркова Сушица, сопственост на Александар 
Славко Арсов од Скопје, за цена од 6.500,00 ЕУР (Ше-
стилјадиипетстотини евра) во денарска противвредност 
по средниот курс на НБ на РМ на денот на плаќањата. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во Службен весник на Република Ма-
кедонија, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата, а во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Зорица Пулејкова, ул. �Кузман Јосифовски 
Питу� бр. 15, ТЦ Скопјанка - Скопје.                   (25538) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 612/2, 

план 4, викано место �Кумоника�, култура нива, класа 
3, со површина од 630 м2, запишана во Поседовен лист 
бр. 1064 за К.О. Ново Село, Ѓ. Петров сопственост на 
Трајковска Зора  и Трајковски Миле за вкупна цена од 
150.000,00 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ �, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� 68 (барака 6), Карпош, Скопје.               (24780) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 5/68 идеа-

лен дел од: К.П. 612/12, план 4, викано место �Кумони-
ка�, култура нива, класа 3, со површина од 2994 м2, за-
пишано во Поседовен лист бр. 1063 за К.О. Ново Село, 
Ѓ. Петров сопственост на Трајковски Јовица, Трајков-
ска Зора  и Трајковски Миле за вкупна цена од 
60.000,00 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ �, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� 68 (барака 6), Карпош, Скопје.               (24781) 
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Се продава идеален дел 632 м2 од недвижен имот-

нива во МВ �Река� КП 848, план 4 скица 10, КО Глумо-
во, запишан во ПЛ бр. 4 сопственост на Емини Метуш, 
по цена од 300,00 денари по квадратен метар. 
Се повикуваат сопствениците и соседите чие земји-

ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата, а доколку се заинтере-
сирани наведениот износ да го депонираат кај нотарот 
Ленка Мицајкова, ул. �Дрезденска� бр. 15, локал 10, 
Општина Карпош, Скопје.                                     (24789) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-нива во МВ �Под Пат� 

КП 357 и 358, план 3 скица 3, а вкупната површина из-
несува 2392 м2 КО Шишево,   запишан во ПЛ бр. 194 
сопственост на Нухи Нухи, по цена од 100,00 денари 
по квадратен метар. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, а доколку се заинтересирани наведениот 
износ да го депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова, 
ул. �Дрезденска� бр. 15, локал 10, Општина Карпош, 
Скопје.                                                                      (24839) 

___________ 
 
Сопственикот Најдоски Драге од Битола, ул. �При-

лепска� бр. 64/9, го продава целокупниот свој имот за-
веден во Имотен лист број 86 за КО Канатларци парце-
ла број 795 двор 500 м2, нива 478 м2, земјиште под 
зграда 1196 м , под зграда 2 површина 59 м2 2 , под згра-
да  3 површина 29 м2 , под зграда 4 површина 24 м2, 
под зграда 5 површина 13 м2, под зграда 6 површина 13 
м2, парцела 796 нива класа 3 површина 398 м2, парцела 
број 797 нива класа 3 површина 418 м2, парцела 798 
овоштарник класа 2 површина 3107 м2, парцела 798 
под зграда 1 површина 25 м2, под зграда  2 површина 
10 м2, парцела 987 ливада 1871 м2, парцела 988 дел 1 
нива класа 3 површина 5236 м2, парцела 1273 нива кла-
са 4 со површина 1993 м2, парцела 1302 шума 831 м2, 
парцела  1302 нива со површина 180 м2, парцела број 
1303 шума со површина 293 м2, парцела 1303 нива 4 
класа со површина 180 м2, парцела број1307 нива класа 
4 со површина 1675 м2, парцела број 1521 нива класа 3 
со површина 3629 м2, парцела број 1522 шума со повр-
шина 1834 м2, парцела 1523 нива класа 3 со површина 
1755 м2,  парцела број 1689 нива класа 4 со површина 
712 м2,  парцела број 1690 шума со површина 484 м2, 
парцела број 1691 нива класа 3 со површина 1514 м2, 
парцела 1717 нива со површина 3187  м2, парцела број 
1729 нива класа 4 со површина 6892 м2 и парцела број 
1759 нива со површина 2642 м2, купопродажната цена 
изнесува 500.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето  на огласот во �Службен весник на Р. 
Македонија �, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
тво. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Боге Дамески, ул. Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.                                                                (25286) 

___________ 
 
Благоја Кирковски од Скопје, ул. �Белградска� бр. 

22, Кирковски Борис од Гевгелија, ул. �Илинденска� 
бр. 7-а, Ќирковски Трајан од Скопје, ул. �Димо Хаџи-
димов� бр. 152 и Кирковски Александар од Скопје, ул. 
�Козле 1� бр. 30-а, како идеални сопственици и корис-
ници на 1/4 идеален дел од имот заведен во Имотен 
лист бр. 5002 за КО-Кисела Вода 1, огласуваат дека 
имотот го продаваат за вкупна купопродажна цена од 
180.000,00 денари. 
Заинтересираните купувачи да се јават кај Благоја 

Кирковски од Скопје, најкасно во рок од 30 дена по об-
јавувањето на овој оглас.                             (25012) 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 157737/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Слободан Илиевски, ул. "Фуштанска" бр. 8-а, Скопје.
                                                                    (24937) 
Пасош бр. 1532009/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Камбер Сенада, ул. "М. Садик" бр. 10-а, Скопје.(24947) 
Пасош бр. 1060565/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Нејма Куч, ул. "М. Митевски" бр. 3/4-16, Скопје. (25007) 
Пасош бр. 1284169/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Зулфија Љирим, с. Селце, Тетово.               (25009) 
Пасош бр. 973537/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Рамизова Ѓулизар, ул. "Нов живот" бр. 48-а, Скопје.                                

       (25018) 
Пасош бр. 267391/94 издаден од СВР-Куманово на 
име Емрије Сејдији, ул. "Романија" бр. 13, Куманово.
                                                                    (25025) 
Пасош бр. 1242076 издаден од СВР-Тетово на име 
Адиљ Халили, ул. "М. Тито " бр. 124, Тетово.    (25039) 
Пасош бр. 686565/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Пренковска Милка, ул. "П. Тољати" бр. 95-б, Скопје.                                

       (25042) 
Пасош бр.683813/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Пренковски Томислав, ул."Ј. Гагарин" бр.65-б,  Скопје.
                                                                    (25043) 
Пасош бр. 1465086/00 на име Ислами Рамадан, нас. 
Дреновец  бр.152, Тетово.                          (25081) 
Пасош бр. 1582933 издаден од СВР-Скопје на име 
Ресуљ Џафери, с. Радуша, Скопје.               (25084) 
Пасош бр. 390969 издаден од СВР-Скопје на име 
Асан Орхан, ул. "Виетнамска" бр. 54, Скопје.     (25085) 
Пасош бр. 392199 издаден од СВР-Скопје на име 
Асан Пезибан, ул. "Виетнамска" бр.54,Скопје.   (25086) 
Пасош бр. 1351710 издаден од СВР-Тетово на име 
Задин Ајети, с. Доброште, Тетово.              (25087) 
Пасош бр. 14654 на име Перо Андоноски, Кичево. 
                                                                    (25108) 
Пасош бр. 181633 на име Демироски Ќамил, ул. "С. 
Наумов" бр. 191-А, Битола.                                (22959) 
Пасош бр. 1320051 на име Ваитовски Мамут, Дебар.                             

       (24509) 
Пасош бр. 0567687/95 издаден од СВР-Велес на име 
Рашид Ризов, ул. "Б. Страчков" бр. 13, Велес.     (25136) 
Пасош бр. 1371128 издаден од СВР-Скопје на име 
Феризат Вејсел, ул. "Виетнамска" бр. 26, Скопје.(25145) 
Пасош бр. 1585232/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Мефка Мустафа, ул."Метохиска" бр.28-а, Скопје.(25168) 
Пасош бр. 1199495/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Реџепи Насир, с. Прељубиште, Тетово.          (25172) 
Пасош бр. 1576809 издаден од СВР-Скопје на име 
Хроват Мери, ул. "Б. Талевски" бр. 3,Скопје.      (25185) 
Пасош бр. 1485800/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Сахит Шаќири, с. Ларце, Тетово.               (25189) 
Пасош бр. 1199539/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Реџепи Мухамед, с. Желино, Тетово.        (25212) 
Пасош бр. 1567345/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Мухарем  Минири, с. Г. Палчишта,Тетово.         (25227) 
Пасош бр. 1294828 издаден од СВР-Скопје на име 
Муамет Адемов, ул. "Ѓ. Пенков" бр.9-а,Скопје.  (25238) 
Пасош бр. 0393777 издаден од СВР-Скоје на име 
Нуљаки Ибуш, бул. "Македонско Косовска бригада бр. 
39/4-12, Скопје.                                             (25261) 
Пасош бр. 994722 издаден од СВР-Тетово на име 
Беќири Зимри, с. Чифлик, Тетово.               (25282) 
Пасош бр. 1171970 издаден од СВР-Скопје на име 
Дрпљанин Осман, ул. "Мариовска" бр. 31-а, Скопје 

                                                                    (25284) 
Пасош бр. 1312757 издаден од СВР-Скопје на име 
Ненад Димитровски, ул. "Орце Николов" бр. 127, Ско-
пје.                                                                    (25315) 
Пасош бр. 1180958 на име Максути Кујтиме, Кичево.

                                                                    (25321) 
Пасош бр. 594172/95 на име Асим Сулејмани, с. 
Ѓермо, Тетово.                                                     (25322) 
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Пасош бр. 977807 издаден од СВР-Скопје на име Се-
дат Халими, с. Ласкарци, Скопје.               (25367) 
Пасош бр. 509531 на име Коцов Звонко, Кочани.                                                                     Работна книшка на име Јусуфоски Сабри, Струга. 

       (25383) 
Пасош бр. 1648831 на име Василевски Игор, ул. 

"Стерјовски Ѓорѓи Џоџа" бр. 3/50, Битола.           (23305) 
Огласот објавен во Службен Весник бр. 73 /02 за 
чекови од тековна сметка бр.11571585 од бр. 371528 до 
бр. 371534 и од бр. 9898 до бр. 9902 на име Алексиќ 
Билјана, Скопје, се сторнира.               (25000) 
Чекови од тековна сметка бр. 0006409922 со бр. 46-

5988, 610964, 8002667665, и бр. 8002667666 издадени 
од Стопанска Банка на име Иванов Стојче, Штип. 

                                                                    (25100) 
Чекови од тековна сметка бр. 864-80710-22-59 со бр. 

760643, 760644, 760645, 760646, 760647, 760648 и 
бр.760649 и чековна картичка издадени од Македонска 
банка на име Благојчо Пешовски, с. Вирче, Делчево.                                                                  Работна книшка на име Агрон Суљо,Струга.   (25347) 

                 (24827) 
Чекови од тековна сметка бр. 2930604 со бр. 84004 и 
бр. 84005 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Снежана  Клинчарова, Скопје.          (25182) 
Чекови од тековна сметка бр. 500/28 со бр. 800223-

9586, 8002239587, 8800022927, 8800022929 и бр. 8800-
022930 и чековна картичка  на име Јордан Арсов, 
Штип.                                                                    (25363) 
Чекови од тековна сметка од бр.8003162299 до бр. 

8003162303 на име Борјанка Николова, Штип.   (25366) 
Работна книшка на име Бундалевска Билјана, Скопје.

                                                                    (25186) 
Работна книшка на име Петровски Влатко, Скопје.                                                                     Чековна картичка бр. 7412/10 на име Засков Филип, 

Штип.                                                            (25361)          (24946) 
Работна книшка на име Исмајљи Марку Мерита, Ско-
пје.                                                                    (24950) 
Работна книшка на име Екрем Дервиши, с. Челопек, 
Тетово.                                                             (24989) 
Работна книшка на име Нусрет Љума,етово.    (24990) 
Работна книшка на име Јајовски Ремзи, с. Арачиново, 
Скопје.                                                            (24997) 
Работна книшка на име Виолета Јошеска, ул. "Томе 
Никле" бр. 42, Крушево.                              (25008) 
Работна книшка на име Шасивари Даут, с. Пршовце, 
Тетово.                                                             (25013) 
Работна книшка на име Младеновски Тони, Крива 
Паланка.                                                     (25016) 
Работна книшка на име Василев Сашко, с. Злеово, 
Радовиш.                                                     (25017) 
Работна книшка на име Марков Зоранчо, Кочани.                                                                     Свидетелство на име Трајкова Љупка, ул. "М. Тито" 

бр. 138-1/6, Неготино.                              (25019)        (25033) 
Работна книшка на име Босески Марјан, ул. "Г. 
Делчев" бр. 35, Демир Хисар.                       (25037) 
Работна книшка на име Марјан Тренески, Скопје. 
                                                                    (25053) 
Работна книшка на име Јовановски Кире, Злетово, 
Пробиштип.                                                     (25066) 
Работна книшка на име Мустафаи Рефик, Тетово. 
                                                                    (25097) 
Работна книшка на име Цека Елми, с. Теарце, Тетово.

                                                                    (25098) 
Работна книшка на име Стојкоска Ангела, Охрид.                                                                     Свидетелства од 1, 2 и 3 година гимназија на име 

Димитровски Ненад, Мак. Каменица.        (25030)        (25102) 
Работна книшка на име Стојчески Зоран, Крушево.                                                                     Свидетелство од 3 година на име Георгиевски Ни-

колчо, Мак. Каменица.                                      (25032)        (25195) 
Работна книшка на име Стојановски Јован, Битола.                                                                     Свидетелство од 8 одделение на име Петровски Раде, 

Св. Николе.                                             (25034)        (25197) 
Работна книшка на име Кулевски Зоран, с. Д. Српци, 
Битола.                                                             (25199) 
Работна книшка на име Шерифи Вергим, ул. "21-ва" 
бр. 40, Битола.                                             (25200) 
Работна книшка на име Цаноска Снежана, с. Пеш-
тани, Охрид.                                                          (25203) 
Работна книшка на име Стојанов Благојче, ул. "Б. 
Каракостев" бр. 60, Велес.                              (25223) 
Работна книшка на име Павловска  Физета, Скопје.                                                                     Свидетелство од 8 одделение на име Давитков Раде, 

Штип.                                                            (25068)        (25254) 

Работна книшка на име Стојковска Сузана, Скопје.                                
       (25255) 

                                                                    (25272) 
Работна книшка на име Коцева Зорица, с. Мустафи-
но, Св. Николе.                                              (25277) 
Работна книшка на име Ацо Костадинов, Радовиш.                                

       (25281) 
Работна книшка на име Миле Јованоски, ул. "4-ти Ју-
ли" бр. 230-2/10, Кичево.                              (25293) 
Работна книшка на име Котевски Васко, Битола. 
                                                                    (25294) 
Работна книшка на име Драгомир Гогевски, Скопје.

                                                                    (25326) 
Работна книшка на име Горгивска Анастасија, 
Скопје.                                                                    (25328) 

Воена книшка на име Калунџиевски Златко, ул. 
"Младост" бр. 6, Кавадарци.                       (25020) 
Воена книшка на име Крстаноски Крсте, Охрид. 
                                                                               (25055) 
Воена книшка на име Драган Ангеловски, Скопје.                                

         (25230) 
Воена книшка на име Садре Нухији,Скопје.    (25312) 
Воена книшка на име Ласте Манасиев, Скопје.  (25314) 
Чековна картичка бр.0006421364 издадена од Сто-
панска банка на име Добрила Јанева, Штип.       (25103) 
Чековна картичка бр. 6417017 на име Димовска Коц-
ка, Штип.                                                     (25349) 

Чековна картичка бр. 8666/77 на име Павлина Сте-
фанова, Штип.                                                        (25364) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Даме 
Крапчев"-Скопје на име Стојменовиќ Биљана, Скопје.
                                                                    (24916) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени 
од ТУЦ "Цветан Димов"-Скопје на име Стојменовиќ 
Биљана, Скопје.                                             (24917) 
Свидетелство на име Самир Незири, с. Неготино, 
Гостивар.                                                     (25006) 
Свидетелство на име Трајановски Љупчо, Штип. 
                                                                    (25010) 
Свидетелство на име Јово Героски, Тетово.     (25011) 
Свидетелство на име Ташков Ристо, с.Стар Караор-
ман, Штип.                                                     (25015) 

Свидетелство од 8 одделение на име Азизоски Ну-
рим, с. Дебреште, Прилеп.                              (25021) 
Свидетелство од 8 одделение на име Најдоска Доста, 
Прилеп.                                                             (25023) 
Свидетелства од 7 и  8 одделение на име Акон Русте-
моски, с. Норово, Прилеп.                              (25024) 
Свидетелство на име Дуданова Катерина, Виница. 
                                                                    (25026) 
Свидетелства од 1 и 2 година гимназија на име Сто-
именовски Александар, Мак. Каменица.        (25027) 

Свидетелства од 1 и 2 година економско училиште на 
име Јовеска Николинче, Прилеп.               (25035) 
Свидетелство на име Ангелеска Невена, Прилеп. 
                                                                    (25036) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јанев Горанчо, 
Св. Николе.                                                     (25058) 
Свидетелство од 8 одделение на име Димов Стани-
мир, Пробиштип.                                             (25063) 
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Свидетелство од 8 одделение на име Аритонов Ва-
лери, Штип.                                                     (25069) 
Свидетелство на име Бислими Исуф,Тетово.   (25099) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јакупи Арбен, 
Куманово.                                                     (25216) 
Свидетелствоод 8 одделение на име Саљија Фљори-
ме, Куманово.                                             (25217) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бојаговски Ац-
ко, Виница.                                                     (25219) 
Свидетелство на име Мирчевска Ивана, Кочани. 
                                                                    (25221) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и  4 година издадени од ЕТУЦ 

"Михајло Пупин"-Скопје на име Николовски Раде, 
Скопје.                                                            (25256) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. 
Волнароски" на име Анастоски Сашо,Прилеп.   (25266) 
Свидетелство од 8 одделение на име Фестии Ко-
џаџику, Струга.                                                     (25274) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Насева Бил-
јана, ул. "Охридска" бр. 18, Штип.               (25278) 
Свидетелство од 1 година на име Емилија Спасикова, 
Штип.                                                            (25279) 
Свидетелство од 8 одделение на име Садат Екрем 
Муса, с. Добовјани, Струга.                       (25291) 
Свидетелство на име Туроски Дарко,Струга.   (25342) 
Свидетелство на име Јовчески Лазар,Велес.     (25353) 
Ученичка книшка издадена од гимназијата "Ј. Б. Ти-
то"-Скопје на име Рехан Рашид, Скопје.           (24935) 
Индекс бр. 693 издаден од Ветеринарен Факултет -
Скопје на име Стојаноски Влатко, Скопје.           (24985) 
Индекс бр. 14360 издаден од Филозофски Факултет-
Скопје на име Цветковски Игор, Скопје.        (25002) 
Диплома за завршено средно образование издадена 
од УЦСО "Јосип Броз Тито" на име Васко Бојчевски, с. 
Јанковец, Ресен.                               (25074) 
Диплома на име Босилков Љубомир, ул. "Куманов-
ска" бр. 28, Велес.                                      (25285) 
Диплома на име Владо Стоимилов, с. Пантелеј, Ко-
чани.                                                                    (25313) 
Здравствена книшка на име Ничовски Сашо, Битола.

                                                                    (25038) 
Здравствена книшка на име Ѓорѓи Лазаревски, 
Битола.                                                                    (25040) 
Здравствена книшка на име Демироски Шабан Сер-
мет, Крушево.                                             (25101) 
Здравствена книшка на име Атанасовски Гоце, Би-
тола.                                                                    (25196) 
Здравствена книшка на име Талевска Оливера, Би-
тола.                                                                    (25267) 
Здравствена книшка на име Тодоровска Снежана, Би-
тола.                                                                    (25268) 
Здравствена книшка на име Тодоровски Вангел, Би-
тола.                                                                    (25270) 
Здравствена книшка на име Самарова Мила, Велес.

                                                                    (25287) 
Здравствена книшка на име Камбери Љупка, Битола.

                                                                    (25365) 
Лична карта на име Абдула Рамдани, с. Теарце, Те-
тово.                                                                    (25014) 
Девизна штедна книшка бр. 1430401042820 издадена 
од Охридска банка АД Охрид на име Љупчо Кој-
чиноски, Охрид.                                             (25265) 
Даночна картичка бр. 4030992366762 издадена од 
У.Ј.П. на име ДПТУГУ АДЕМ-С ДОО,Скопје.   (25297) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Стоилов Никола, ул. "М. Тито" бр. 11, Струмица.
                                                                    (25079) 
Пасош бр. 1756625 издаден од СВР-Куманово на име 
Алексовска Силвија, ул. "Октомвриска Револуција бр. 
13/3-6, Куманово.                               (25446) 
Пасош бр. 1379095/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Ељези Скендер, ул. "Б. Стојков" бр. 16, Скопје.  (25448) 
Пасош бр. 1164288 издаден од СВР-Скопје на име 
Арбен Сефедини, с. Огњанци, Скопје.        (25452) 

Пасош бр. 1117525 издаден од СВР-Скопје на име Бе-
ким Рамадани, ул. "113" бр. 1, Скопје.        (25462) 
Пасош бр. 957830/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Петров Зоран, ул. "Ѓ. Ѓоновиќ" бр. 79, Скопје.   (25463) 
Пасош бр. 1742111 издаден од СВР-Скопје на име 
Авди Елвис, ул. "Гарибалди" бр. 36, Скопје.       (25470) 
Пасош бр. 1773959 издаден од СВР-Скопје на име 
Фејма Бејтула, ул. "Антони Дворжак" бр. 8-а, Скопје.
                                                                    (25471) 
Пасош бр. 1441852/01 издаден од СВР-Куманово на 
име Демиров Туркијан, ул. "Средорек" бр.50, Ку-
маново.                                                            (25486) 
Пасош бр. 1314305 издаден од СВР-Тетово на име 
Аземи Фљамур, с. Доброште, Тетово.        (25487) 
Пасош бр. 0465504 на име Иваноски Звонко, ул. "Б. 
Темелкоски" бр. 1, Прилеп.                       (25514) 
Пасош бр. 138069 на име Тафа Зулфије, с. Поповјани, 
Кичево.                                                             (25515) 
Пасош бр. 1241565 на име Беким Идризи, с. Челопек, 
Тетово.                                                             (25516) 
Пасош бр. 1298487 на име Јулија Танева, ул. "Лени-
нова" бр. 12, Валандово.                              (25518) 
Пасош бр. 339705 на име Керимов Назим, ул. "Ј. Пи-
перката" бр. 3, Битола.                                         (24899) 
Пасош бр. 1426282 на име Фадил Мехмеди, с. Гра-
дец, Гостивар.                                                          (18514) 
Пасош бр. 1230564 на име Куртишовски Сулејман, с. 
Морани, Скопје.                                               (24913) 
Пасош бр. 251538 на име Африм Садику, с. Чегране, 
Гостивар.  
Чекови од тековна сметка бр. 14529867 од бр. 49513-

70 до 4951384 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Матовски Слободан,Скопје.         (25451) 
Работна книшка на име Ајвас Јетиши, Скопје. (25396) 
Работна книшка на име Кузмановска Јагода, Скопје.

                                                                    (25426) 
Работна книшка на име Анита Атанасовска, Скопје.

                                                                    (25444) 
Работна книшка на име Игор Коцев,Скопје.     (25447) 
Работна книшка на име Ајвази Наим Скопје.   (25458) 
Работна книшка на име Јаневски Жарко, Скопје. 
                                                                    (25468) 
Работна книшка на име Вокановски Гоце, ул. "Кар-
пош" бр. 9-1/4, Битола.                              (25472) 
Работна книшка на име Николче Талевски, с. Канино, 
Битола.                                                             (25473) 
Работна книшка на име Јовановска Вера, ул. "К. Ка-
нински" бр. 11-Б, Битола.                              (25474) 
Работна книшка на име Александар Стојановски, бул. 

"1-ви Мај" бр. 3, Битола.                              (25475) 
Работна книшка на име Мирчевски Јани, с. Едина-
ково, Демир Хисар.                                      (25481) 
Работна книшка на име Милановски Горан, ул. "Ѓ. 
Петров" бр. 284, Куманово.                       (25489) 
Работна книшка на име Арсовски Александар, ул. 

"Сутјеска" бр. 73, Св. Николе.               (25494) 
Работна книшка на име Јонеска Гордана, Прилеп. 
                                                                    (25506) 
Работна книшка на име Василевски Горан, ул. "Диме 
Димески" бр. 17, Прилеп.                              (25509) 
Работна книшка на име Николоски Горан, ул. "М. 
Пи-јаде" бр. 247, Прилеп.                              (25510) 
Работна книшка на име Цветкоска Љубица, ул. "Ј. 
Стојаноски" бр. 3, Прилеп.                       (25512) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Лиман 
Каба"-с. Љуботен на име Рамизе Бајрами, Скопје.                                

       (25464) 
Свидетелство на име Стојановска Станче, Куманово.

                                                                    (25477) 
Свидетелство на име Бајдевски Драган, Куманово.                                

       (25478) 
Свидетелство на име Сејфулаи Бујрамин, с. Бого-
виње, Тетово.                                                     (25479) 
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Свидетелство од 8 одделение на име Џевдет Исма-
или, с. Џепчиште, Тетово.                              (25480) 
Свидетелство на име Даут Емел, Тетово.          (25482) 
Свидетелство за завршено основно училиште на име 
Садат Идризи, Тетово.                              (25483) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ѓулнасфије Агу-
ши, с. Теарце, Тетово.                              (25484) 
Свидетелство од 7 одделение на име Тафије Муста-
фи, Тетово.                                                     (25485) 
Свидетелство од 7 одделение на име Ганимете Сулеј-
мани, Тетово.                                             (25488) 
Свидетелство на име Ивана Ѓорѓиевска, Кочани. 
                                                                    (25491) 
Свидетелство од 1 година на име Андонов Горан, Св. 
Николе.                                                             (25493) 
Свидетелство на име Петров Стојче, Радовиш.(25495) 
Свидетелство на име Мојсеов Влатко, Гевгелија. 
                                                                    (25497) 
Свидетелство на име Стојанов Петре Гоце, Велес. 
                                                                    (25498) 
Свидетелство на име Стојановски Игно Стојанче, Ве-
лес.                                                                    (25500) 
Свидетелство на име Давчевски Ристе Дејанчо, Ве-
лес.                                                                    (25501) 
Свидетелство на име Стефановски Блаже, Крива Па-
ланка.                                                             (25502) 
Свидетелство издадено од УСО "Димитрија Чупов-
ски"-Велес на име Петров Трајче, Велес.        (25504) 
Свидетелство на име Халили Халим, Гостивар.(25513) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јордан Стоиме-
нов, с. Стар Караорман, Штип.                             (25517) 
Индекс бр. 14162 издаден од Филолошки факултет на 
име Бошковска Драгана, Скопје.               (25469) 
Индекс бр. 22/96 издаден од Економски факултет на 
име Александар Горгиев, Радовиш.               (25496) 
Диплома издадена од гимназијата "М. Ацев"-Прилеп 
на име Тошески Миле, ул. "Д. Костоски" бр. 6, Прилеп.
                                                            (25508) 
Здравствена книшка на име Серафимова Славка, с. 
Коселери, Св. Николе.                              (25492) 
Здравствена книшка на име Скубаров Трајко, Велес.

                                                                    (25505) 
Лична карта на име Ќазими Назмије, с. Урвич, Те-
тово.                                                                    (25476) 
Даночна картичка бр. 4030999365923 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Радон Оливер ДООЛ, 
Скопје.                                                            (25449) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
бр. 19-649/2 издадено од Министерство за Економија 
на име Макревски Марко, Скопје.             (25467) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

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

бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/255 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на готови лекови за потребите на Вое-

ните амбуланти. 
Набавката е делива. 
II. Списокот за потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, ул. �Орце Николов� бб, 
соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, со пресметан данок 
на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), 
без царина. 

3. Сите понудени готови лекови да имаат одобре-
ние за ставање во промет издадено од Министерството 
за здравство согласно член 6 од Законот за лековите, 
помошните лековити средства и медицински помагала. 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака. 
6. Производител, потекло и рок на употреба најмал-

ку 1 (една) година на понудените средства. 
7. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 

од Законот за јавни набавки; 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-

конот за трговски друштва, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-

речена мерка на безбедност - забрана за вршење дејност; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар и да не би-
де постара од 6 (шест) месеци. 

V. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
согласно член 25 став 2  од Законот за јавни набавки: 
цена 80 бода, квалитет 10 бода, начин на плаќање 5 бо-
да и рок на испорака 5 бода. 

VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса: 
�Министерство за одбрана на Република Македонија�, 
ул. �Орце Николов� бб Скопје, по пошта. 
Понудата може да се предаде лично, на денот на 

јавното отворање, кое ќе се изврши на 15.10.2002 годи-
на во 12,00 часот во просториите на Министерството за 
одбрана. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 
пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 25 83. 
Министерство  за одбрана 

___________ 
 
Врз основа на членовите 15 и 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 21/02), пречистен текст, Комисијата за јавни набав-
ки на Министерството за животна средина и просторно 
планирање, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Министерство за животна средина и 

просторно планирање со седиште на ул. �Дрезденска� 
бр. 52, Скопје. 
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1.2. Предмет на набавка: Набавка на опрема за до-
комплетирање на централната лабораторија на Мини-
стерството за животна средина и просторно планира-
ње. 

1.3. Начин на спроведување на постапката за јавни 
набавки: јавната набавка се спроведува преку отворен 
повик, со јавно отворање. 

1.4. Понудувачи 
Право на учество во јавната набавка има секое за-

интересирано домашно и странско правно и физичко 
лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е 
предмет на набавката. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните подато-

ци: 
- Цена на чинење на работите искажана во денари; 
- Рок на испорака; 
- Начин и услови на плаќање; 
- Гаранција и постпродажен сервис; 
- Квалитет. 
2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба 

да ја приложи следната придружна докуменетација: 
- Претставување на понудувачот (име, адреса, седи-

ште, овластено лице, телефон и факс); 
- Извод од судска регистрација за вршење на деј-

ност; 
- Документ за бонитет од Централниот регистар; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност и 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од алинеја 3, 4, 5 и 6 треба да бидат 

доставени во оригинал или копија заверена од нотар и 
не смеат да бидат постари од шест месеци. 

2.3. Странско правно  или физичко лице кое се јаву-
ва како понудувач доставува ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот изве-
штај содржи податоци за вкупно економско работење 
на странскиот понудувач во последните три години, 
согласно член 24 од Законот за јавни набавки (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 21/02) - пре-
чистен текст. 

2.4. Понудувачот треба да достави рекламен, прос-
пектен и друг вид на презентациски материјал, доколку 
располага со него. 

 
3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
3.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач 

се: 
- Цена                                                     30 бода 
- Рок на испорака                                    5 бода 
- Начин и услови на плаќање                 5 бода 
- Гаранција и постпродажен сервис      10 бода 
- Квалитет                                               50 бода 
 
4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Комплетна содржина на понудата е дефинирана 

во тендерската документација. 
4.2. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на набавувачот секој работен ден од 
8:00 до 15.00 часот. 

4.3. За тендерската документација се плаќа надо-
мест од 1000,00 денари на жиро сметка број 
121011520278710 даночен број 4030998358508 и мати-
чен број 5262887 депонент на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, повикот на бројот 725939-12 за ко-
рисникот Министерство за животна средина и простор-
но планирање, трезорска сметка 100000000063095, со 
назнака за кој јавен повик е уплатата. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА       
ПОНУДАТА 

5.1. Понудите да се достават во согласност со чле-
новите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 21/02) - пре-
чистен текст и тоа во еден оригинален примерок пот-
пишан и заверен од страна на одговорното лице. 

5.2. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт. На предната страна на коверот 
во горниот лев агол треба да стои ознаката �не отворај� 
и бројот на барањето за прибирање на понуди. Во сре-
дината на ковертот да биде назначена точната адреса 
на набавувачот. На коверот не смее да стои никаква 
друга ознака врз основа на која може да се идентифи-
кува понудувачот. 
Затворениот коверт треба да содржи уште два за-

творени, запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата со финансиска документација и но-
си ознака �понуда�, а другиот внатрешен коверт ја со-
држи техничката документација и носи ознака �доку-
ментација� и точната адреса на понудувачот. 
Комплетната понуда треба да биде без прецртани, 

подвлечени или избришани зборови, а во краен случај 
одредени корекции треба да бидат парафирани од овла-
стено лице. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
5.3. Рокот на доставување на понудите е 15 (петнае-

сет) дена, од објавувањето на барањето во последното 
јавно гласило. 

5.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
17.10.2002 година во 11.00 часот во просториите на 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 

5.5. Понудите можат да се достават и преку пошта 
на адреса ул. �Дрезденска� бр. 52, Скопје или да се 
предадат во архивата на Министерството за животна 
средина и просторно планирање најдоцна до 15.00 ча-
сот секој работен ден, не подоцна од предвидениот рок 
за прибирање на понудите. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наве-

дениот рок, како и понудите кои не се изработени спо-
ред основите во ова барање и Законот за јавни набавки, 
како и оние понуди кои ја немаат целокупната доку-
ментација која се бара, нема да се разгледуваат. 

6.2. Дополнителни информации можат да се добијат 
на телефон број. 070-343-774. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 34 и 35 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98, 50/01 и 2/2002) и Одлуката на градоначалникот 
бр. 1/2002 од 12.09.2002 година, Комисијата за јавни 
набавки на општина Велешта, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничен повик е општина Велешта. 
1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 

на техничка документација од понудувачи заради пре-
квалификација на понудувачите како можни носители 
на набавки за изградба на фекална канализација во с. 
Велешта. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат сите правни и физички лица регистрира-
ни за ваков вид на дејност со седиште во Република 
Македонија. 

1.4. Набавката е делива. 
1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без при-

суство на понудувачите. 
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II. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА, ПРИДРУЖНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ 

1.1. Понудувачите кои се бават со дејноста - пред-
мет на повикот, своето учество да го пријават со при-
дружна документација со која ќе го докажат следното: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- економско-финансиски бонитет, 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други давачки, 
- техничко-технолошки бонитет, 
- список на изведени објекти кои се предмет на оваа 

набавка со име на инвеститорот, 
- опис на расположива опрема и други физички ка-

пацитети за реализација на набавката, 
- менаџерска способност, искуство и стручен кадар, 
- потврда од надлежен суд дека не е поведена сте-

чајна постапка или ликвидација, односно нема изрече-
на мерка за безбедност, забрана за вршење на дејност, 
не постара од 6 месеци. 

1.2. Пријавата и придружната документација се до-
ставува до набавувачот општина Велешта, со назнака 
за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта 
или со предавање во архивата. 

1.3. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на 
објавувањето во јавните средства за информирање, од-
носно во �Службен весник на Република Македонија�. 
Сите дополнителни информации можат да се доби-

јат во Одделението за комунални работи при општина 
Велешта и на тел: 046-793-343, 046-793-034.  

                                          Комисија за јавни набавки 
___________ 

    
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки, 

Основниот суд од Струга, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Предмет на набавката 
Изведба на доградба на северна страна (до фаза ка-

раб на) на објектот-зграда на Основен суд од Струга. и 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и количините на работите се дадени во тен-

дер-документацијата која заинтересираните понудува-
чи може да ја подигнат во Основниот суд-Струга во 
период од 8,00 до 14,00 часот секој работен ден со уп-
лата на износ од 2.500,00 денари во готово на благајна-
та на Основен суд од Струга. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во тендер-документацијата на соодветни места 
за пополнување. 

3.2. Понудувачот е должен да стави единечни  цени 
за секоја позиција во приложениот предмер на работи-
те и вкупна вредност на работите без ДДВ и со ДДВ во 
денари. 

3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во тендер-документацијата за реализација на 
објектот. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ПО-

НУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ДОСТАВИ 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од Централни-

от регистар- во оригинал или копија заверена од нотар. 
4.3. Техничко-технолошки бонитет согласно член 

25 од Законот за јавни набавки. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копија заверена од нотар како до-
каз дека понудувачот не е под стечај или во процес на 
ликвидација и не му е изречена мерка забрана за врше-
ње на дејност. 

4.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Цена......................................................40 бодови, 
5.2. Рок на изведување...............................30 бодови, 
5.3. Начин на плаќање................................10 бодови, 
5.4. Техничка и кадровска опременост....10 бодови, 
5 .5. Референцна листа................................10 бодови. 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок за прием на понудите изнесува 15 дена од 

денот на последното објавување во јавните гласила. 
6.3. Понудите се доставуваат преку пошта, со пре-

давање во архивата на набавувачот или со предавање 
на Комисијата за јавни набавки на лице место, најдоц-
на до денот и часот на јавното отворање.  

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во при-

суство на овластени претставници на понудувачите во сала 
1 на Основен суд Струга. За терминот за јавното отворање 
заинтересираните понудувачи ќе бидат дополнително из-
вестени при подигањето на тендерската документација.  
Дополнителни информации може да се добијат на 

тел. 046 781-608 или во приемното одделение во судот.  
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во АД �Електростопанство на Маке-
донија� - Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-112/2002 
ЗА  ПРИБИРАЊЕ  ПОНУДИ  ЗА  НАБАВКА  НА  

ЛЕСЕН МАЗУТ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-112/2002 

е АД �Електростопанство на Македонија�  - Скопје. 
Предметот на набавката е лесен мазут за потребите 

на Подружница ТЕЦ �Неготино� - Неготино. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на: 
- Лесен мазут..........................45.000 т. 
по дадена динамика. 
1.3. Мазутот треба да биде со следниве карактеристики: 
- точка на палење во затворен сад..........min 100 оС 
- вискозност  на 100 оС...........................max 50 мм2/s 
- содржина на сулфур................................... max 2 % 
- содржина на вода и механички примеси..... max 1,5 %  
- содржина на кокс..................................... max 15 % 
- содржина на пепел................................... max 0,2 % 
- топлотна моќ.................................... min 39,7 МЈ/kg 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.6. Набавувачот го задржува правото да ја подели 
наб вката на двајца или повеќе понудувачи. а 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и  на производителот. 
2.2. Понудата треба да ја содржи единечната и 

вкупната цена на целата понуда, (со сите давачки сог-
ласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство).  

2.3. Понудата  да се однесува  на паритет ДДП - 
краен корисник - Подружница - �ТЕЦ Неготино� во 
МКД, со сите давачки, и со посебно искажан ДДВ.   
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучување, договарање и реализација на на-

бавката ќе се применува продажен курс на НБ на Р. 
Македонија. 
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2.4. Понудата треба да го содржи начинот и услови-
те за плаќање.  

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.6. Понудата треба да го содржи следниот рок и 
динамика на испораката: 

- XII месец 2002 година - 22.500 т 
-   I месец  2003 година    -  22.500 т 
2.7. Набавувачот го задржува правото да го намали 

односно зголеми фиксниот дел од набавката до 20 %, 
со најава до понудувачот до 15ти во месецот за наред-
ниот месец. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност од 60 дена. 
2.9. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

2.9.1. Понудата мора да се однесува за целокупниот 
обем  и количина на набавката. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.2. Странско правно или физичко лице, треба да 

достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

3.3. 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, (само за 
домашни понудувачи). 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки (само за домаш-
ни понудувачи). 

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска гаранци-
ја во висина од 5 % од вкупната вредност на понудата. 

3.6. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност и тоа: 

3.6.1. Понудувачот односно производителот треба 
да достави список на испораки на ваков вид стоки во 
последните 3 години (референтна листа). 

3.6.2. Понудувачот односно производителот треба 
да достави технички карактеристики (цертификат) за 
производот што го нуди со кој го потврдува квалитетот 
и стандардот на производот. 

3.6.3. Понудувачот односно производителот треба 
да достави доказ  за техничка опременост: 

- специјализирани превозни средства за ваков вид 
производи, 

- специјален складишен простор за држење поголе-
ми количини од овие производи, а со цел континуира-
но и навремено снабдување на нарачателот. 

3.7. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно со член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.8. Целокупната документација треба да е ориги-
нал или заверени копии верни на оригиналот, не поста-
ри од 6 месеци. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ ( согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена    - 60 поени 
4.2. Начин  и рок на плаќање - 40 поени 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса:  АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�  - Скопје, Комисија за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000, Скопје, или на лице место. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 
15.10.2002 година во 11 часот, во просториите на  Ди-
рекција-Скопје, во салата за состаноци на администра-
тивната зграда, во присуство на овластените претстав-
ници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАНД-ИНТЕРНАЦИОНАЛ Марија ДООЕЛ експорт-
импорт, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ  

НА ТУТУНСКИ ДОБРА 
 
I. Се утврдуваат малопродажните цени на следните 

тутунски добра за продажба на пазарот на Република 
Ма едонија: к

 
Назив Малопродажна цена  

по кутија цигари 
1. Ронхил 50,00 
2. Ронхил лајтс 50,00 
3. Ронхил супер лајтс 50,00 
4. Ронхил ултра 50,00 
5. Ронхил Ментол 50,00 
6. Валтер Волф 50,00 
7. Валтер Волф лајтс 50,00 
8. Валтер Волф 100 софт 55,00 
9. В. Волф лајтс 100 с 55,00 
10. Ронхил лајтс 100 с 55,00 
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