
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Четврток, 3 мај 2001 
Скопје 

Број 34 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 320 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

734. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за државните службеници, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 25 април 2001 година. 

Бр. 07-1607/1 
25 април 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за државните службеници ("Службен 

весник на Република Македонија" број 59/2000 и 
112/2000), во членот 3 став (2) по зборовите: "Јавното 
обвинителство", се додаваат зборовите: "Агенцијата 
за државни службеници", а зборовите: "Народната 
банка на Република Македонија" се бришат. 

Во ставот (5) по зборот "установи" се додаваат 
зборовите: "и Царинската управа", по зборовите: 
"Министерството за внатрешни работи" сврзникот 
"и" се брише, се става запирка, а по зборот "разузна-
вање" се додаваат зборовите: "и Царинската управа". 

Член 2 
Во членот 6 став (5) зборовите: "Народната банка 

на Република Македонија" се бришат, а по зборовите: 
"Државниот завод за ревизија", се става запирка и се 
додаваат зборовите: "Агенцијата за државни службе-
ници". 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
" (6) Во однос на стручната служба на Собранието 

на Република Македонија, генералниот секретар ги 
има правата и должностите на функционер кој рако-
води со органот од член 3 став (2) на овој закон." 

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8). 

Член 3 
Во членот 7 став (1) точката на крајот на речени-

цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
"како самостоен државен орган со својство на правно 
лице", а во ставот (2) алинеја 1 се менува и гласи: 
" -подготвува и донесува прописи што се однесуваат на 
државните службеници за кои е овластена со закон, 
по претходно мислење од органите од член 3 став (2) 
на овој закон". 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
"(4) Агенцијата ги пропишува правилата на рабо-

тењето кога одлучува по жалби, односно приговор ка-
ко второстепен орган." 

Член 4 
Членот 8 се менува и гласи: 
"(1) Со Агенцијата раководи директор кој го име-

нува и разрешува Собранието на Република Македо-
нија, на предлог на Владата на Република Македонија 
за време од шест години. 

(2) Директорот на Агенцијата има заменик кој го 
именува и разрешува Собранието на Република Маке-
донија, на предлог на Владата на Република Македо-
нија за време од шест години. 

(3) За својата работа и за работата на Агенцијата, 
директорот и заменикот на директорот на Агенцијата 
одговараат пред Собранието на Република Македони-ј а . 

(4) Директорот на Агенцијата му поднесува на 
Собранието на Република Македонија извештај за 
својата работа, најмалку еднаш годишно." 

Член 5 
По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи: 

"Член 8-а 
(1) Директорот на Агенцијата, односно неговиот 

заменик се разрешува ако: 
1) тоа сам го побара; 
2) биде осуден за кривично дело на безусловна каз-

на затвор од најмалку шест месеци; 
3) трајно ја загуби способноста за вршење на фун-

кцијата што ја утврдува Собранието на Република 
Македонија и 

4) нестручно, пристрасно и несовесно ја врши фун-
кцијата." 

Член 6 
Во членот 10 ставот (3) се менува и гласи: 
"(3) Мандатот на генералниот секретар на Врхов-

ниот суд на Република Македонија, Уставниот суд на 
Република Македонија, Јавното обвинителство, Ре-
публичкиот судски совет, Народниот правобранител, 
Државниот завод за ревизија и Агенцијата за државни 
службеници трае колку и мандатот на функционерот 
кој раководи со органот." 

Член 7 
Членот 11 се менува и гласи: 
"(1) Барањето за потребата од нови вработувања 

на државни службеници, органите од член 3 став (2) 
на овој закон го доставуваат до Агенцијата. 

(2) Државните службеници, освен генералните и 
државните секретари, се вработуваат со јавен оглас, 
кој го објавува Агенцијата во најмалку два дневни вес-
ници. 

(3) Генералниот, државниот секретар, како и фун-
кционерот кој раководи со органот од член 3 став (2) 
на овој закон во кој не се именува генерален, односно 
државен секретар, формира Комисија за спроведува-
ње на постапката за вработување на државен службе-
ник, составена од пет члена (во натамошниот текст: 
Комисија). 
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(4) Комисијата од став (3) на овој член, ја сочину-
ваат генералниот, односно државниот секретар, два 
раководни и еден стручен државен службеник од орга-
нот од член 3 став (2) на овој закон и еден член од 
Агенцијата. 

(5) По исклучок од ставот 4 на овој член, како над-
ворешен член на Комисијата може да се назначи 
стручно лице во зависност од условите што се бараат 
за соодветното работно место." 

Член 8 
Членот 12 се менува и гласи: 
"(1) Кандидатите што се пријавиле на јавниот ог-

лас од член 11 став (2) на овој закон, освен за работни-
те места за звање помлад соработник и помлад рефе-
рент, кои ги исполнуваат условите, полагаат стручен 
испит. 

Стручниот испит се полага во Агенцијата. 
(2) Агенцијата подготвува листа од најмалку пет 

најуспешни кандидати што го положиле стручниот ис-
пит, која ја доставува до Комисијата од член 11 став 
(3) на овој закон. 

(3) Ако стручниот испит го положиле помалку од 
пет кандидати, Агенцијата повторно го објавува јав-
ниот оглас и го спроведува испитот. 

(4) Ако и по спроведувањето на постапката од став 
(3) на овој член не се обезбеди листа со најмалку пет 
најуспешни кандидати кои го положиле стручниот ис-
пит, Агенцијата може да подготви листа и со помалку 
од пет кандидати. 

(5) Комисијата од член 11 став (3) на овој закон по 
правило изготвува листа од тројца кандидати за секое 
работно место, врз основа на која генералниот секре-
тар, државниот секретар, како и функционерот кој ра-
ководи со органот од член 3 став (2) на овој закон во 
кој не се именува генерален, односно државен секре-
тар ќе го врши изборот. 

(6) Против одлуката од став (5) на овој член, кан-
дидатот што не е избран има право на жалба до Аген-
цијата во рок од осум дена од денот кога е писмено 
известен за извршениот избор. Агенцијата одлучува 
по жалбата во рок од 15 дена од денот на приемот на 
жалбата. 

(7) Жалбата го одлага извршувањето на одлуката 
од став (6) на овој член. 

(8) По завршувањето на постапката за избор, гене-
ралниот секретар, државниот секретар, како и фун-
кционерот кој раководи со органот, во кој не се име-
нува генерален, односно државен секретар, донесува 
решение за вработување." 

Член 9 
По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи: 

"Член 12-а 
Агенцијата со правилник ги утврдува критериуми-

те и стандардите како и постапката за вработување и 
селекција на државните службеници." 

Член 10 
Членот 13 се менува и гласи: 
"(1) Агенцијата подготвува листа од пријавените 

кандидати за работно место во звање помлад соработ-
ник и помлад референт и ја доставува до Комисијата 
од член 11 став (3) на овој закон. 

(2) При спроведувањето на постапката за вработу-
вање на кандидатите од став (1) на овој член соодвет-
но се применува членот 12 од овој закон." 

Член 11 
Во членот 14 во ставот (4) бројот "(2)" во заграда-

та се заменува со број от "(3)". 

Член 12 
Во членот 15 во ставот (1) по зборот "организира", 

се додаваат зборовите: "и спроведува", а по ставот (2) 
се додава нова став (3), кој гласи: 

" (3) Начинот, постапката и критериумите за спро-
ведување на стручниот и приправничкиот испит ги 
пропишува Агенциј ата." 

Член 13 
Во членот 16 зборот "министрите", се заменува со 

зборовите: "генералниот секретар, државниот секре-
тар". 

Член 14 
Во членот 18 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
"(3) Агенцијата донесува етички кодекс за држав-

ните службеници." 
Член 15 

Во членот 27 ставот (2) се менува и гласи: 
"(2) Министерот, односно функционерот кој рако-

води со органот од член 3 став (2) на овој закон, со акт 
ги определува начинот на извршувањето на функции-
те на органот за време на штрајк, како и бројот на др-
жавните службеници кои ќе работат на извршување 
на овие функции и на обезбедување на условите од 
став (1) на овој член." 

Член 16 
Во членот 32 став (1) зборовите: "го имал" се заме-

нуваат со зборовите: "е соодветно на стекнатото". 

Член 17 
Во членот 48 ставот (2) се менува и гласи: 
" (2) Работните места од став (1) на овој член ги ут-

врдува Агенциј ата." 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
" (3) Висината на износот од став (1) на овој член го 

утврдува Владата." 
Член 18 

Во членот 58 бројот "100%" се заменува со бројот 
"60%". 

Член 19 
Во членот 61 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
"(3) Агенцијата донесува упатство за поблиски 

критериуми за доделување на паричната награда од 
став (1) на овој член." 

Член 20 
Во членот 68 став (1) по точката 5) се додава нова 

точка 6), која гласи: 
"6) непочитување на актот од член 27 став (2) на 

овој закон." 
Точките 6), 7), 8), 9) и 10) стануваат точки: 7), 8), 

9), 10) и 11). 
Во ставот (2) бројот "9" се заменува со бројот "10". 
Во ставот (3) бројот "10)" се заменува со бројот 

"11)". 
Член 21 

Во членот 85 став (2) зборовите: "над десет години 
работен стаж во органите од член 3 на овој закон", се 
заменуваат со зборовите: "над пет години работен 
стаж". 

Член 22 
По член 96 се додава нов член 96-а, кој гласи: 

"Член 96-а 
Актите од член 7 став (4) и член 12-а, Агенцијата 

ќе ги донесе во рок од три месеци, а актите од член 18 
став (3), член 48 став (2) и член 61 став (3) во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон." 

Член 23 
Во членот 97 бројот "2001", се заменува со бројот 

"2002". 
Член 24 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
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735. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К A З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за девизното работење, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 25 април 2001 година. 

Бр. 07-1600/1 Претседател 
25 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Предмет 

Член 1 
Со овој закон се регулираат: 
1. Тековните и капиталните трансакции и нивна 

реализација во вид на плаќања и трансфери меѓу рези-
денти и нерезиденти, меѓу резиденти ако работат со 
странски платежни средства или ако предмет на рабо-
тењето се странските платежни средства и едностран 
пренос на средства од и во Република Македонија кои 
не претставуваат трансакции меѓу резиденти и нерези-
денти и 

2. Девизниот надзор и контрола. 

1.2. Дефиниции 

Член 2 
Одделни поими употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
Резиденти се: 
1) трговски друштва, трговци поединци и други 

правни лица со седиште во Република Македонија и 
нивни претставништва во странство, освен нивни под-
ружници во странство; 

2) подружници на странски друштва запишани во 
трговски регистар во Република Македонија; 

3) физички лица кои самостојно вршат дејност ка-
ко занимање со постојано место на живеење во Репуб-
лика Македонија и кои не се третираат за трговци 
според Законот за трговските друштва; 

4) физички лица со постојано место на живеење во 
Република Македонија; 

5) физички лица кои привремено престојуваат во 
Република Македонија врз основа на важечка виза за 
престој, односно работна виза во траење од најмалку 
шест месеци и 

6) дипломатски, конзуларни и други претставниш-
тва на Република Македонија во странство кои се фи-
нансираат од Буџетот на Република Македонија, како 
и вработените во тие претставништва и членовите на 
нивните потесни семејства. 

Нерезиденти се сите други лица кои не се дефини-
рани како резиденти. 

Овластена банка е банка и подружница на банка 
која ги исполнува условите за вршење на работи со 
странство согласно со Законот за банките. 

Овластен учесник на пазарот на хартии од вред-
ност се брокерски куќи и банки кои имаат добиено 
одобрение за работа согласно со Законот за хартии од 
вредност. 

Странски платежни средства се девизи, ефективни 
странски пари, чекови, кредитни писма и други инс-
трументи за плаќање кои гласат во странска валута и 
можат да се претвораат во странска валута. 

Девизи се монетарни побарувања во странска ва-
лута. 

Ефективни странски пари се парични побарувања 
во странска валута од централната банка која ги изда-
ла. 

Чекови, кредитни писма и други инструменти за 
плаќање кои гласат на странска валута и можат да се 
претвораат во странска валута се монетарни побару-
вања од издавачот. 

Хартии од вредност се сите хартии од вредност со 
кои се тргува на пазарот на долгорочни хартии од 
вредност и пазарот на пари и краткорочни хартии од 
вредност, како и финансиски деривати. 

Хартии од вредност со кои се тргува на пазарот на 
долгорочни хартии од вредност се акции, обврзници и 
други сериски хартии од вредност со кои се тргува на 
организиран и неорганизиран пазар. 

Хартии од вредност со кои се тргува на пазарот на 
пари и краткорочни хартии од вредност се благајнич-
ки записи, комерцијални записи, државни записи, сер-
тификати за депозити, банкарски акцепти и други хар-
тии од вредност со рок на достасување до една година. 

Финансиски деривативи за потребите на овој закон 
се договори чија цена директно или индиректно зави-
си од цената на хартијата од вредност, странската ва-
лута, берзанскиот производ или висината на каматна-
та стапка. 

Домашни хартии од вредност се хартии од вред-
ност издадени од резиденти. Странски хартии од вред-
ност се хартии од вредност издадени од нерезиденти. 

Тековни трансакции се трансакции меѓу резиденти 
и нерезиденти чија цел не е трансфер на капитал. 
Плаќањата и трансферите за тековните трансакции 
вклучуваат: 

1) пристигнати плаќања врз основа на размена на 
стоки и услуги, како и вообичаените краткорочни 
банкарски инструменти за плаќање и кредитните инс-
трументи кои се поврзани со размената на стоки и ус-
луги; 

2) пристигнати плаќања на камата по кредити и на 
нето доход од други вложувања; 

3) отплата на умерен дел на кредити или амортиза-
ција на директни инвестиции и 

4) умерени дознаки за семејни животни трошоци. 
Капитални трансакции се трансакции меѓу рези-

дентни и нерезиденти чија цел е трансфер на капитал, 
како што се: 

1) директни инвестиции: 
Капитални трансакции се трансакции меѓу рези-

денти и нерезиденти чија цел е трансфер на капитал, 
како што се: 

1) директни инвестиции; 
2) вложување во недвижност: 
3) работи со хартии од вредност; 
4) трансакции со документи за удел во инвестицио-

ни фондови; 
5) кредитни работи; 
6) емства и гаранции; 
7) депозитни работи и 
8) трансфери кои произлегуваат од осигурување на 

живот и кредитно осигурување. 
Директни инвестиции се вложувања со кои инвес-

титорот има намера да воспостави трајна економска 
поврзаност и/или да оствари право на управување со 
трговското друштво или другото правно лице во кое 
инвестира. Како директни инвестиции се сметаат: 

1) основање на трговско друштво или зголемување 
на основната главнина на трговско друштво во целос-
на сопственост на инвеститорот, основање подружни-
ца или стекнување на целосна сопственост над посто-
ечкото трговско друштво; 

2) учество во новоформирано или веќе постоечко 
трговско друштво, ако инвеститорот со тоа поседува 
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или се здобива со повеќе од 10% учество во основниот 
капитал на трговското друштво, односно повеќе од 
10% од правото на одлучување; 

3) долгорочен заем со период на достасување од 
пет и повеќе години, кога се работи за заем од инвес-
титорот и кој е наменет за трговско друштво во него-
ва целосна сопственост и 

4) долгорочен заем со период на достасување од 
пет и повеќе години, кога се работи за заем наменет 
за воспоставување на трајна економска поврзаност и 
ако е даден меѓу економски поврзани субјекти. 

Работи со хартии од вредност се трансакции со 
хартии од вредност на пазарот на долгорочни хартии 
од вредност и пазарот на пари и краткорочни хартии 
од вредност, вклучувајќи ги и трансакциите со доку-
ментите за удел во инвестициони фондови кои не се 
дефинирани како директни инвестиции. Како работи 
со хартии од вредност се сметаат: 

1) издавање, воведување и продавање на домашни 
хартии од вредност во странство; 

2) издавање, воведување и продавање на странски 
хартии од вредност во Република Македонија; 

3) вложување од страна на резиденти во хартии од 
вредност во странство; и 

4) вложување од страна на нерезиденти во хартии 
од вредност во Република Македонија. 

Воведување на хартии од вредност значи почеток 
на тргување со странски хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија и почеток на тргување на домашни 
хартии од вредност во странство. 

Кредитни работи се трансакции на склучување на 
договори за кредит или договори за заем. 

Емствата и гаранциите согласно со овој закон се 
сметаат за кредитни работи. 

Комерцијални кредити се кредити непосредно по-
врзани со меѓународниот промет на стоки и услуги, 
при што еден од учесниците е резидент. Како комер-
цијални кредити се третираат и договорените тргов-
ски кредити, како што се одложено плаќање или аван-
сно плаќање и нивното финансирање од страна на 
банка. Во комерцијални кредити спаѓаат и работи на 
откуп на побарувања како што се факторине форфе-
тинг и слично кога првичната трансакција, заради која 
побарувањето е настанато, има карактеристики на ко-
мерцијален кредит. 

Финансиски кредити се сите кредити кои не се де-
финирани како комерцијални кредити. 

Депозитни работи се трансакции кои произлегува-
ат од договор за тековна или депозитна сметка меѓу 
нерезидент и резидент овластена банка или меѓу рези-
дент и нерезидентна финансиска институција. 

Трансфери при извршување на работи на осигуру-
вање на живот и кредитно осигурување се трансакции 
кои настануваат врз основа на договор за осигурување 
склучен меѓу нерезидент (осигурувач) и резидент (ко-
рисник) и обратно, меѓу резидент (осигурувач) и нере-
зидент (корисник). 

Еднострани трансфери на средства се преноси на 
средства од странство во Република Македонија и од 
Република Македонија во странство, кои не се резул-
тат на тековни или капитални трансакции меѓу рези-
денти и нерезиденти. Како еднострани трансфери се 
сметаат: 

1) личните трансфери на средства и 
2) физичките трансфери на средства. 
Лични трансфери на средства се преноси на сред-

ства од Република Македонија и во Република Маке-
донија врз основа на семејни заеми, подароци, мираз, 
наследства, завештанија, намирување на долгови на 
доселеник кон матичната земја, пренос на средства на 
иселеник во странство, игри на среќа и заштеди на 
вработени лица во Република Македонија кои не се 
резиденти. 

Физички трансфери на средства се преноси на пла-
тежни средства, монетарно злато и хартии од вред-
ност од Република Македонија и во Република Маке-
донија. 

Монетарно злато е злато, во било која форма, кое 
не е предмет на купопродажба. 

2. ТРАНСАКЦИИ И ТРАНСФЕРИ 
2.1. Трансакции меѓу резиденти и нерезиденти 

Член 3 
Трансакциите меѓу резиденти и нерезиденти се сло-

бодни, освен ако со овој закон поинаку не е утврдено. 
2.2. Трансакции меѓу резиденти 

Член 4 
Резидентите меѓу себе можат да склучуваат транс-

акции во странски платежни средства, како и трансак-
ции чиј предмет е странско платежно средство, само 
под услови и начин утврдени со овој закон. 

Резидентите можат да имаат странски платежни 
средства на девизни сметки или како девизни влогови 
кај банки во Република Македонија, овластени соглас-
но со Законот за банките. 

Народната банка на Република Македонија го ут-
врдува начинот на кој резидентите отвораат девизни 
сметки. 

Употреба на девизи и други меѓународни мерила 
за вредност е дозволена само за вредносно изразување 
на договорите меѓу резидентите при што валутата на 
извршување задолжително е денар. 

Одредбите од став 1 на овој член не важат при ис-
плата на плати на работници кои работат во стран-
ство врз основа на договор со резидент и за повраток 
на трошоци кои тие ги направиле во странство. 

2.3. Еднострани трансфери на средства (промена 
на статусот резидент-нерезидент) 

Член 5 
Резидентите и нерезидентите можат слободно да 

извршуваат еднострани трансфери на средства од и во 
Република Македонија, освен ако со овој закон поина-
ку не е утврдено. 

3. ТЕКОВНИ ТРАНСАКЦИИ 
Член 6 

Тековните трансакции меѓу резиденти и нерези-
денти се слободни. 

4. КАПИТАЛНИ ТРАНСАКЦИИ 
4.1. Директни инвестиции 
Директни инвестиции на резиденти во странство 

Член 7 
Директните инвестиции на резиденти во странство 

се слободни. 
Резидентите се должни секоја директна инвестици-

ја во странство претходно да ја пријават кај Минис-
терството за економија. 

Резидентите се должни во рок од 30 дена од денот 
на склучувањето на капиталната трансакција која е 
правна основа за стекнување на директна инвестиција 
во странство, да го пријават вложувањето и сите ната-
мошни измени на вложувањето во Министерството за 
економија. 

Министерството за економија врши упис на вложу-
вањето и на сите натамошни измени на вложувањето 
во регистарот на директни инвестиции на резидентите 
во странство. 

Министерството за економија води регистар на ди-
ректни инвестиции на резидентите во странство. 

Министерот за економија го пропишува начинот 
на пријавувањето, уписот, како и формата, содржина-
та и начинот на водење на регистарот на директни ин-
вестиции на резидентите во странство. 

Директни инвестиции на нерезиденти 
во Република Македонија 

Член 8 
Директните инвестиции на нерезиденти во Репуб-

лика Македонија се слободни, ако со друг закон пои-
наку не е уредено. 
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Нерезидентите се должни во рок од 30 дена од де-
нот на склучувањето на капиталната трансакција која 
е правна основа на стекнување за директна инвестици-
ја во Република Македонија, да го пријават вложува-
њето и сите натамошни измени на вложувањето во 
Министерството за економија. 

Министерството за економија врши упис на вложу-
вањето и на сите натамошни измени на вложувањето 
во регистарот на директни инвестиции на нерезиден-
тите во Република Македонија. 

Министерството за економија води регистар на ди-
ректни инвестиции на нерезиденти во Република Ма-
кедонија. 

Министерот за економија го пропишува начинот 
на пријавувањето, уписот, како на формата, содржи-
ната и начинот на водење на регистарот на директни 
инвестиции на нерезиденти во Република Македонија. 

Пренос на добивка, повлекување на средства и ликви-
дација на дирeктнaтa инвeстициja 

Член 9 
Преносот на добивка, преносот на финансиски 

средства добиени со отуѓување и продажба на сопстве-
нички дел во директната инвестиција, како и преносот 
на остатокот од ликвидационата маса е слободен, под 
услов нерезидентот да ја регистрирал директната ин-
вестиција согласно со овој закон и да ги намирил сите 
законски обврски врз основа на даноци и придонеси во 
Република Македонија. 

Право на надоместок 

Член 10 
Нерезидентот кој е директен инвеститор има пра-

во на надоместок или обештетување, сразмерно на 
вложениот капитал за настанатата штета, односно за-
губа од експропријација или поради други мерки на 
државата кои имаат сличен ефект под услов на ства-
рен и правен реципроцитет. 

Ако со друг закон или ратификуван меѓународен 
договор поинаку е одредено, нерезидентот инвеститор 
има право да го избере решението кое за него е попо-
волно. 

4.2. Вложување во недвижности 
Вложувања на резиденти во недвижности 

во странство 

Член 11 
Резидентите не можат да вложуваат во недвижнос-

ти во странство. 
Исклучок на став 1 од овој член се дипломатските, 

конзуларните и други претставништва на Република 
Македонија во странство. 

Резидентите кои вложиле средства за стекнување 
недвижност во странство, се должни во рок од 60 дена 
од стекнувањето да го пријават вложувањето и сите 
натамошни измени на вложувањето во Министерство-
то за финансии. 

Министерството за финансии врши упис на вложу-
вањето и на сите натамошни измени на вложувањето 
во регистарот на недвижности на резиденти во стран-
ство. 

Министерството за финансии води регистар на 
недвижности на резиденти во странство. 

Министерот за финансии го пропишува начинот на 
пријавувањето, уписот, како и содржината, формата и 
начинот на водење на регистарот на недвижности на 
резиденти во странство. 

Вложување на нерезиденти во недвижности 
во Република Македонија 

Член 12 
Нерезидентите и подружниците на странски тргов-

ски друштва во Република Македонија можат да вло-

жуваат во недвижности во Република Македонија са-
мо под условите определени со посебен закон или ра-
тификувани меѓународни договори. 

Лицата од став 1 на овој член се должни во рок од 
60 дена од стекнувањето на недвижноста во Република 
Македонија да го пријават вложувањето во недвиж-
ности и сите измени на вложувањето во Министерс-
твото за финансии. 

Министерството за финансии врши упис на вложу-
вањето во недвижности и на сите измени на вложува-
њето во регистарот на недвижности на нерезиденти во 
Република Македонија. 

Министерството за финансии води регистар на нед-
вижности на нерезиденти во Република Македонија. 

Министерот за финансии го пропишува начинот на 
пријавувањето, уписот на вложувањето, како и содр-
жината, формата и начинот на водење на регистарот 
на недвижности на нерезиденти во Република Македо-
нија. 

4.3. Работи со хартии од вредност 
Издавање и воведување на домашни хартии 

од вредност во странство 
Член 13 

Резидентите се должни секоја трансакција на изда-
вање и воведување на домашни хартии од вредност во 
странство претходно да ја пријават кај Комисијата за 
хартии од вредност. 

Резидентите можат да издаваат и воведуваат во 
странство хартии од вредност и документи за удел од 
резидентите инвестициони фондови во странство, по 
добиено претходно одобрение од Комисијата за хар-
тии од вредност. 

За издаденото одобрение од став 2 на овој член 
Комисијата за хартии од вредност е должна да го из-
вести Министерството за финансии. 

Обврската за добивање на одобрение од Комисија-
та за хартии од вредност од став 2 на овој член не се 
однесува во случај кога овластените банки тргуваат со 
финансиски деривати во странство. 

Комисијата за хартии од вредност ги определува 
условите и начинот под кои е можно да се добие одоб-
рение за вршење на работите од став 2 на овој член. 

Вложувања на резиденти во хартии од вредност 
во странство 

Член 14 
Резидентите можат да вршат упис, да уплатуваат и 

да тргуваат со хартии од вредност во странство само 
преку овластен учесник на пазарот на хартии од вред-
ност (во натамошниот текст: овластен учесник). 

Овластениот учесник е должен за сите вложувања 
на резидентите во хартии од вредност во странство, 
како и за измена на овие вложувања, вклучувајќи и 
нивно отуѓување редовно да доставува извештај до 
Народната банка на Република Македонија. 

Резидентите освен овластените банки не можат да 
купуваат хартии од вредност во странство. 

Овластените банки во свое име и за своја сметка 
можат да купуваат и продаваат хартии од вредност во 
странство. 

Правото од став 4 на овој член се однесува на хар-
тиите од вредност издадени или гарантирани од влади 
на држави членки на ОЕЦД и од меѓународни финан-
сиски институции. 

Правото од став 4 на овој член се однесува и на 
други хартии од вредност кои поседуваат инвестици-
ски рејтинг оценет од страна на најмалку една првок-
ласна меѓународна рејтинг агенција. 

Критериумите за инвестициски рејтинг ќе ги опре-
дели Народната банка на Република Македонија. 

По исклучок на став 3 од овој член инвестициони 
фондови регистрирани во Република Македонија мо-
жат во странство да купуваат сопствени документи за 
удел ако тоа е во согласност со регулативата која го 
уредува работењето на инвестиционите фондови. 
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Издавање и воведување на странски хартии 
од вредност во Република Македонија 

Член 15 
За издавање и воведување на странски хартии од 

вредност во Република Македонија потребно е одоб-
рение од Комисијата за хартии од вредност. 

Комисијата за хартии од вредност ги определува 
условите и начинот под кои може да се добие одобре-
ние за реализација на трансакциите од овој член. 

Издавање и воведување на странски должнички 
хартии од вредност, со рок на доспевање над три годи-
ни во Република Македонија не е дозволено. 

Вложување на нерезиденти во хартии од вредност 
во Република Македонија 

Член 16 
Нерезидентите можат да вршат упис, да уплатува-

ат и да тргуваат со хартии од вредност во Република 
Македонија само преку овластен учесник. 

Овластениот учесник е должен за сите вложувања 
на нерезидентите во хартии од вредност во Република 
Македонија, како и за измена на овие вложувања, 
вклучувајќи и нивно отуѓување редовно да доставува 
извештај до Народната банка на Република Македо-
нија. 

Народната банка на Република Македонија го про-
пишува начинот и условите за работење на нерезиден-
тите со хартии од вредност во Република Македонија. 

Директни инвестиции врз основа на вложување 
во хартии од вредност 

Член 17 
Одредбите од членовите 14 и 16 на овој закон за 

условите и начинот на вложување во хартии од вред-
ност не се применуваат кога се работи за вложување 
на вид на директни инвестиции во смисла на членови-
те 7 и 8 од овој закон. 

Работи на инвестициони фондови 

Член 18 
За трансакциите во странство со документи за уде-

ли на инвестициони фондови кои се резиденти се при-
менуваат одредбите од членовите 13 и 14 на овој за-
кон. 

Член 19 
За трансакциите со документи за удели на инвес-

тиционите фондови кои се нерезиденти се применува-
ат одредбите од членовите 15 и 16 на овој закон. 

4.4. Кредитни работи 

Кредитирање меѓу резиденти и нерезиденти 

Член 20 
Овластените банки можат да склучуваат кредитни 

работи со нерезиденти во свое име и за своја сметка 
или во свое име и за туѓа сметка. 

Резидентите, кон не се овластени банки, можат да 
склучуваат кредитни работи со нерезидентите во свое 
име и за своја сметка. 

Народната банка на Република Македонија го про-
пишува начинот на евиденција на кредитните трансак-
ции со странство. 

Кредитирање меѓу резиденти во странски пари 

Член 21 
Овластените банки можат на резидентите да им 

одобруваат кредити во девизи за плаќање на увоз на 
стоки или услуги, за финансирање на инвестициони 
работи во странство или за намирување на други те-
ковни обврски кон странство. 

Народната банка на Република Македонија ги ут-
врдува условите под кои резидентите можат да склу-
чуваат кредитни работи во девизи и вршат плаќања 
врз основа на трансакциите од овој член. 

Кредитни трансакции на Република Македонија 

Член 22 
Република Македонија склучува кредитни работи 

и издава сопствени хартии од вредност во странство 
врз основа на Законот за буџетите и други закони. 

4.5. Депозитни работи 

Сметки на резиденти во странство 

Член 23 
Резидентите можат да отвораат и да имаат сметки 

во странство, освен ако со овој закон поинаку не е оп-
ределено. 

Народната банка на Република Македонија ги про-
пишува начинот и условите под кои резидентите кои 
не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат 
сметки во странство. 

Сметки на нерезиденти 

Член 24 
Нерезидентите можат да отвораат и да имаат 

сметки кај овластените банки во странска валута и во 
денари. 

При отворање на сметката, овластената банка за-
должително го утврдува идентитетот на нерезидентот. 

Народната банка на Република Македонија го про-
пишува начинот и условите за отворање и водење на 
сметките од став 1 на овој член. 

4.6. Трансфер врз основа на осигурување на живот 
и кредитно осигурување 

Член 25 
Трансферите врз основа на склучени договори за 

осигурување на живот и кредитно осигурување се вр-
шат само во согласност со законските прописи. 

5. ПЛАЌАЊА И ТРАНСФЕРИ 

5.1. Заеднички одредби 

Платен промет со странство 

Член 26 
Платниот промет со странство го вршат банки, ов-

ластени од Народната банка на Република Македони-
ја за вршење на платен промет со странство. 

За потребите на Република Македонија платниот 
промет со странство го врши Народната банка на Ре-
публика Македонија. 

Народната банка на Република Македонија го про-
пишува начинот за вршење на платниот промет со 
странство. 

Готовински плаќања 

Член 27 
Резидентите кои се трговски друштва, трговци по-

единци и подружници на странски правни лица во Ре-
публика Македонија, можат да вршат плаќања и нап-
лати во ефективни странски пари во трансакциите со 
нерезиденти на начин и под услови кои ги пропишува 
Народната банка на Република Македонија. 

Резидентите можат да вршат готовинска наплата и 
плаќања на и од нерезиденти во денари во Република 
Македонија во согласност со прописите кои го регули-
раат готовинското работење во домашниот платен 
промет. 
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Плаќања и трансфери на средства врз основа 
на капитални трансакции 

Член 28 
Реализацијата на плаќања и трансфер на средства, 

врз основа на капитални трансакции е слободна, до-
колку се работи за трансакција која е склучена, прија-
вена и регистрирана во согласност со овој закон и до-
колку се намирени сите обврски врз основа на даноци 
и придонеси спрема Република Македонија. 

Како плаќање и трансфер на средства од став 1 на 
овој член се смета преносот на средства за реализаци-
ја на капитални трансакции, за остварување на право 
на инвеститорот врз основа на учество во добивка или 
остаток на имот, по извршен стечај или ликвидација 
на правното лице во кое инвестирал. 

Овластената банка не смее да го реализира нало-
гот за плаќање во странство, односно да му овозможи 
на корисникот располагање со приливот од странство, 
ако е во спротивност со став 1 од овој член. 

5.2. Едностран трансфер на имот 
Внесување и изнесување на ефективни пари, 

чекови и монетарно злато 
Член 29 

Владата на Република Македонија ги пропишува 
условите и висината на износот на ефективни домаш-
ни и странски пари, чекови и монетарно злато кои мо-
жат да се внесуваат во Република Македонија или из-
несуваат од Република Македонија. 

Резидентите и нерезидентите при преминот на др-
жавната граница должни се износот на ефективни до-
машни и странски пари, чекови и монетарно злато кои 
ги внесуваат или изнесуваат, да го пријават кај над-
лежните царински органи. 

Пренос на хартии од вредност 
Член 30 

Пренос на хартии од вредност во странство или од 
странство се врши преку овластена банка. 

По исклучок одредбите од став 1 на овој член не се 
применуваат кога се врши привремен пренос на хар-
тии од вредност во и од Република Македонија со цел 
остварување на правата кои произлегуваат од хартија-
та од вредност. За ваквиот трансфер е потребна прет-
ходна пријава кај Народната банка на Република Ма-
кедонија. 

Пренос на хартии од вредност во странство чиј 
имател е резидент може да се врши заради: 

1) остварување на правата кои произлегуваат од 
хартија од вредност; 

2) пренос на правата од хартија од вредност на не-
резидентот; 

3) чување на странски хартии од вредност или хар-
тии од вредност кои во странство ги издал резидент, 
кај лице кое е овластено за вршење на такви работи 
во странство; 

4) чување на домашни хартии 
странство кои ги издал резидент и 

5) давање на домашни хартии 
странство како залог. 

6. ПАЗАР НА СТРАНСКИ ПЛАТЕЖНИ 
СРЕДСТВА И КУРС НА ДЕНАРОТ 

Пазар на странски платежни средства 

Член 31 
Пазарот на странски платежни средства (во ната-

мошниот текст: девизен пазар), според овој закон, ги 
опфаќа сите трансакции на купување и продавање на 
странски платежни средства во Република Македонија. 

Овластените банки склучуваат трансакции за ку-
пување и продавање на странски платежни средства 
во свое име и за своја сметка, како и во свое име и за 
туѓа сметка. 

Другите субјекти можат да склучуваат трансакции 
за купување и продавање на странски платежни сред-
ства во свое име и за своја сметка само со субјекти кои 
за вршење на такви работи претходно добиле одобре-
ние од Народната банка на Република Македонија. 

Резидентите кои не се овластени банки и менувач-
ници на девизниот пазар купуваат странски платежни 
средства за плаќање во странство и продаваат стран-
ски платежни средства врз основа на наплати од 
странство. 

Резидентите физички лица можат на пазарот да 
купуваат и продаваат странски платежни средства и за 
други цели. 

Резидентите, кои не се физички лица, не смеат за 
вршење на својата дејност да купуваат или продаваат 
странски платежни средства од менувачници. 

Народната банка на Република Македонија го про-
пишува начинот и условите под кои се врши купување 
и продавање на странски платежни средства во Репуб-
лика Македонија. 

Термински трансакции 

Член 32 
На девизниот пазар може да се вршат и термински 

трансакции. 
Под термински трансакции се подразбира купува-

ње и продажба на девизи, кога рокот на исполнување 
на обврските е подолг од два работни дена, сметајќи 
од денот на склучувањето на трансакцијата. 

Формирање на курсот на девизниот пазар 

Член 33 
Курсот на девизниот пазар се формира слободно. 

Учество на Народната банка 
на Република Македонија на девизниот пазар 

Член 34 
Народната банка на Република Македонија на де-

визниот пазар учествува заради остварување на цели-
те утврдени со монетарната и девизната политика. 

Член 35 
Средните курсеви на Народната банка на Република 

Македонија се користат за книговодствено искажување 
на побарувањата и обврските изразени во странски пла-
тежни средства согласно со прописите за сметководстве-
но работење и за потребите на платниот биланс. 

За потребите на царинење на увозот се користи 
средниот курс од курсната листа која Народната бан-
ка на Република Македонија ја утврдува во после дни-
от работен ден од последниот месец. 

Менувачко работење 

Член 36 
Под менувачко работење се подразбираат работи 

на купување и продавање на ефективни странски пари 
и чекови деноминирани и исплативи во странска валу-
та. 

Менувачко работење вршат резиденти кои од На-
родната банка на Република Македонија имаат добие-
но овластување. 

Народната банка на Република Македонија ги про-
пишува условите и начинот за добивање на дозвола и 
вршење на менувачки работи. 

7. ПОСЕБНИ МЕРКИ 
Посебни мерки на Народната банка 

на Република Македонија 
Член 37 

Во случај на опасност од позначителни нарушува-
ња во билансот на плаќања и од нарушување на ста-
билноста на финансискиот систем, Народната банка 

од вредност во 

од вредност во 
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на Република Македонија може да воведе посебни 
заштитни мерки. За воведувањето на заштитните мер-
ки Народната банка на Република Македонија треба 
да добие претходно согласност од Владата на Репуб-
лика Македонија. 

Заштитните мерки од став 1 на овој член не смеат 
да се применуваат подолго од шест месеци. 

По исклучок од став 2 на овој член Народната бан-
ка на Република Македонија може да го продолжи ро-
кот на примената на заштитните мерки врз основа на 
претходно добиено мислење од Владата на Република 
Македонија. 

Народната банка на Република Македонија или 
Владата на Република Македонија заради спроведува-
ње на санкции на Организацијата на обединетите на-
ции или другите меѓународни организации чија членка 
е Република Македонија, можат да воведат и други 
заштитни мерки. 

Во случај на намалување на бруто девизните ре-
зерви за 5% во период од десет последователни дена, 
Народната банка на Република Македонија може да 
определи рок во кој правните лица - резиденти, мора-
ат девизите кои ги купиле на девизниот пазар да ги 
употребат за плаќање на своите обврски спрема 
странство или да ги продадат на овластената банка од 
која девизите се купени. 

Член 38 
Заштитните мерки на Народната банка на Репуб-

лика Македонија од член 37 на овој закон, кои се вове-
дуваат во случај на опасност од нарушувања во билан-
сот на плаќања и нарушување на стабилноста на фи-
нансискиот систем на Република Македонија, предиз-
викани од поголем одлив на капитал од Република 
Македонија се однесуваат на: 

- состојбата на сметките на резидентите во стран-
ство или на нивните девизни сметки во Република Ма-
кедонија; 

- тргување со странски платежни средства, ако е 
вклучен резидент; 

- давање позајмици и кредити од резиденти на не-
резиденти, како и авансни плаќања од резиденти на 
нерезиденти или одложени плаќања од нерезиденти 
на резидентите; 

- наплата на пристигнати и ненаплатени побарува-
ња од нерезиденти; 

- пренос на хартии од вредност, готовина, хартии 
од вредност и злато во и од Република Македонија и 

- трансакции со хартии од вредност и злато меѓу 
резиденти и нерезиденти. 

Член 39 
Посебните мерки на Народната банка на Републи-

ка Македонија од член 37 на овој закон, кои се воведу-
ваат во случај на опасност од нарушувања во билансот 
на плаќање и нарушување на стабилноста на финан-
сискиот систем на Република Македонија предизвика-
ни од поголем прилив на капитал во Република Маке-
донија се однесуваат на: 

- состојбата на сметките на нерезидентите во Ре-
публика Македонија; 

- тргување со странски платежни средства, ако е 
вклучен резидент; 

- земање позајмици и кредити на резиденти од не-
резиденти, како и авансни наплати на резиденти од не-
резиденти или одложување на плаќања од резиденти 
на нерезидентите; 

- плаќање на пристигнати и неплатени обврски на 
резиденти спрема нерезиденти; 

- пренос на хартии од вредност, готовина, хартии 
од вредност и злато во и од Република Македонија; 

- трансакции со хартии од вредност и злато меѓу 
резиденти и нерезиденти и 

- издавање на гаранции и/или слични емства и дава-
ње на залог и други видови обезбедувања во корист на 
нерезидент. 

8. ИЗВЕСТУВАЊА 

8.1. Начин на известување 

Член 40 
Субјектите (резиденти и нерезиденти), според овој 

закон се должни да известуваат, непосредно или пос-
редно преку овластени банки, овластени учесници на 
пазарот на хартии од вредност, клириншко депотни 
друштва и царински органи. 

Субјектите од став 1 на овој член се должни на На-
родната банка на Република Македонија и на Минис-
терството за финансии да им овозможат увид во свои-
те деловни книги и друга деловна документација, кога 
таков увид е потребен заради проверка на податоците. 

Народната банка на Република Македонија, ми-
нистерот за финансии и министерот за економија во 
рамките на своите овластувања го пропишуваат начи-
нот и постапката на известување. 

8.2. Известување за работа со хартии од вредност 

Член 41 
Овластениот учесник е должен до Народната бан-

ка на Република Македонија да известува за сите 
трансакции на резидентите со хартии од вредност во 
странство и на нерезидентите со хартии од вредност 
во Република Македонија. 

Резидентите од член 13 издавачи на должнички 
хартии од вредност се должни до Народната банка на 
Република Македонија да доставуваат извештаи за из-
давањето и продажбата на овие хартии од вредност во 
странство. 

8.3.Известување за кредитни трансакции 

Член 42 
Резидентите се должни да поднесуваат извештај за 

сите кредитни трансакции склучени со нерезиденти. 
Народната банка на Република Македонија ги про-

пишува начинот и условите за поднесување на извеш-
таи за склучените кредитни работи. 

За потребите на известување, како кредитни рабо-
ти според овој закон се сметаат и следниве трансакции 
меѓу резидентите и нерезидентите: 

1) трансакции чиј предмет е купување или продаж-
ба, односно вршење на одредени услуги, ако плаќање-
то за стоката, односно на услугите врз основа на так-
вите работи, не се извршени во рок од 180 дена по дос-
тавувањето на стоката, односно понудата на услугата; 

2) трансакции чиј предмет е купување или продаж-
ба на стока, односно понуда на одредени услуги, ако 
плаќањето за стоката, односно услугите врз основа на 
таквите работи, се изврши во рок подолг од 180 дена 
пред доставувањето на стоката, односно услугата; 

3) давање и примање хипотеки и други форми на 
залог; 

4) купување на побарувања од правните односи ме-
ѓу резидентите, ако купувачот е нерезидент и 

5) купување на побарувања од правните односи ме-
ѓу нерезидентите, ако купувачот е резидент. 

За потребите на известувањето, Народната банка 
на Република Македонија може и други работи меѓу 
резидентите и нерезидентите кои според економската 
намена имаат карактер на кредитна трансакција, од-
носно заем врз основа на договор за позајмување да ги 
утврди како кредитни трансакции. 

9. НАДЗОР 

Член 43 
Надзорот за спроведување на овој закон и пропи-

сите донесени врз основа на него во рамките на своите 
надлежности го вршат: Народната банка на Републи-
ка Македонија, Министерството за финансии, Минис-
терството за економија и Комисијата за хартии од 
вредност (во натамошниот текст: органи на надзор). 
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Член 44 
Органите за надзор, според овој закон, се должни 

да соработуваат меѓусебно и по барање на некој над-
зорен орган, на другиот надзорен орган да му ги даде 
сите потребни информации и податоци кои на надзор-
ниот орган му се потребни во постапката на извршу-
вање на задачите кои произлегуваат од надзорот. 

Органите на надзорот се должни меѓусебно да се 
известуваат за неправилностите кои ги констатирале 
при вршењето на надзорот, ако наодите се значајни за 
работата на другите органи на надзорот. 

Начинот и постапката на меѓусебното известување 
на органите од ставовите 1 и 2 од овој член го пропи-
шува министерот за финансии. 

Член 45 
Народната банка на Република Македонија врши 

непосреден надзор над работењето на банките, ште-
дилниците и менувачниците на кои им издала дозвола 
за работа. 

Народната банка на Република Македонија врши 
посреден надзор и на другите резиденти врз основа на 
добиените известувања согласно со одредбите од чле-
новите 40, 41 и 42 на овој закон. 

За утврдените незаконитости и неправилности од 
извршениот надзор на резидентите од став 2 на овој 
член, Народната банка на Република Македонија пре-
зема соодветни мерки согласно закон. 

Член 46 
Инспекциски надзор врз работењето на резиденти-

те кои не се банки, штедилници и менувачници со доз-
вола за работа, како и на нерезидентите, го врши Ми-
нистерството за финансии - Државниот девизен ин-
спекторат. 

Член 47 
Резидентите и нерезидентите од член 46 на овој за-

кон се должни на девизниот инспектор (во натамош-
ниот текст: инспектор) да му овозможат непречено 
вршење на инспекцискиот надзор, увид во работењето 
и на негово барање да му ја стават на располагање или 
достават целата потребна документација и податоци. 

Член 48 
Ако инспекторот при вршење на инспекцискиот 

надзор утврди кршење на законот или друг пропис, со 
решение ќе нареди да се отстранат незаконитостите и 
неправилностите во рокот кој ќе го определи. 

Член 49 
Ако субјектот во рокот кој го определи инспекто-

рот со решението од член 48 на овој закон не ги отс-
трани утврдените незаконитости, односно неправил-
ности или на барање не ја даде, односно достави доку-
ментацијата, инспекторот ќе донесе решение со кое 
привремено ќе забрани вршење на определена деј-
ност. Привремената забрана ќе важи до исполнување 
на обврска пропишана во решението. 

Решението за привремена забрана на вршење на 
определена дејност, инспекторот го доставува на извр-
шување до институцијата која во име на субјектот го 
врши платниот промет. 

За субјектите кои вршат дејност без упис во тргов-
скиот регистар, односно без одобрение од надлежен 
орган на управата, односно Народната банка на Ре-
публика Македонија, инспекторот веднаш ќе донесе 
решение за привремена забрана на вршење на опреде-
лена дејност и истото го доставува на извршување до 
Управата за јавни приходи. 

Член 50 
Против решенијата донесени врз основа на члено-

вите 48 и 49 од овој закон дозволена е жалба до минис-
терот за финансии во рок од осум дена од денот на 
приемот. 

Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 

Член 51 
Ако при контролата инспекторот утврди кршење 

на закон или друг пропис, може привремено да ги од-
земе предметите со кои бил извршен прекршокот или 
кривичното дело, или кои биле наменети за извршува-
ње или настанале со извршување на кривичното дело 
или прекршокот. 

За привремено одземените предмети инспекторот 
составува записник и издава потврда. 

Видот и содржината на потврдата ги пропишува 
министерот за финансии. 

Ефективните домашни и странски пари, чекови, 
монетарно злато и хартии од вредност, што се привре-
мено одземени, се депонираат кај Народната банка на 
Република Македонија. 

Министерот за финансии го пропишува начинот и 
постапката на депонирање и враќање на привремено 
одземените предмети од став 1 на овој член. 

Член 52 
Ефективните домашни и странски пари, чекови, 

монетарно злато и хартии од вредност, што се привре-
мено одземени како предмети на прекршок или кри-
вично дело, од страна на овластените органи по овој 
или друг закон, се депонираат кај Народната банка на 
Република Македонија. 

Министерот за финансии го пропишува начинот и 
постапката на депонирање и издавање на привремено 
одземените предмети од став 1 на овој член. 

10. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Кривични дела 

Член 53 
Одговорното лице, трговец-поединец и физичко 

лице (резиденти), кои со своето работење ќе ги повре-
дат одредбите од овој закон, со употреба на девизи и 
други меѓународни мерила на вредност како валута на 
извршување на договорите меѓу резиденти, ќе се каз-
ни со казна затвор од три години до пет години. 

Член 54 
Одговорното лице во правното лице или трговец 

поединец кој на територијата на Република Македо-
нија врши во свое име и за своја сметка, како и за дру-
го лице (правно или физичко) наплата или исплата во 
ефективни странски пари спротивно на одредбите на 
овој закон ќе се казни со затвор од шест месеци до пет 
години. 

Член 55 
Одговорното лице во правното лице или трговец -

поединец кој за друго правно лице или физичко лице 
продава или купува готовински странски платежни 
средства и чекови деноминирани и исплативи во 
странска валута без овластување од Народна Банка на 
Република Македонија ќе се казни со казна затвор од 
три месеци до три години. 

Прекршоци 

Член 56 
Со парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок правното лице, резидент или не-
резидент, ако: 

1) врши плаќање или наплата во девизи за извршу-
вање на договорите меѓу резиденти спротивно на овој 
закон (член 4 ставови 1, 4 и 5); 

2) држи платежни средства или девизни влогови 
кај институции кои немаат овластување согласно со 
Законот за банките (член 4 став 2); 

3) директната инвестиција во странство претходно 
не ја пријавил во Министерството за економија (член 
7 став 2); 

4) не го пријави вложувањето и сите натамошни 
измени на вложувањето во Министерството за еконо-
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мија во утврдениот рок од склучувањето на капитал-
ната трансакција која е правна основа за стекнување 
на директната инвестиција во странство (член 7 став 
3); 

5) не го пријави вложувањето и сите натамошни 
измени на вложувањето во Министерството за еконо-
мија во утврдениот рок од склучувањето на капитал-
ната трансакција која е правна основа за склучување 
на директна инвестиција во Република Македонија 
(член 8 став 2); 

6) изврши пренос на добивката и финансиските 
средства добиени со отуѓување и продажба на сопстве-
нички дел во директната инвестиција, како и пренос 
на остатокот од ликвидациона маса спротивно на овој 
закон (член 9 ); 

7) вложува во недвижност во странство спротивно 
на овој закон (член 11 став 1); 

8) вложувањето во недвижности во странство, од-
носно за измените на истото, не го пријави во Минис-
терството за финансии во утврдениот рок со овој за-
кон (член 11 став 3); 

9) вложувањето во недвижности во Република Ма-
кедонија, односно за измените на истото, не го пријави 
во Министерството за финансии во рокот утврден со 
овој закон (член 12 став 2); 

10) издавањето и воведувањето домашни хартии 
од вредност во странство претходно не го пријави кај 
Комисијата за хартии од вредност (член 13 став 1); 

11) издава и воведува хартии од вредност и доку-
менти за удел во резидентни инвестициони фондови 
во странство без добиено одобрение од Комисијата за 
хартии од вредност (член 13 став 2); 

12) уписот, уплатувањето и тргувањето со хартии 
од вредност во странство не го врши преку овластен 
учесник (член 14 став 1); 

13) за извршените вложувања на резидентот во 
хартии од вредност во странство, како и измена на 
овие вложувања и нивно отуѓување редовно не доста-
вува извештај до Народната банка на Република Ма-
кедонија (член 14 став 2); 

14) резидентите, освен овластените банки, купува-
ат хартии од вредност во странство спротивно на од-
редбите од овој закон (член 14 став 3): 

15) овластените банки купуваат и продаваат хар-
тии од вредност во странство во туѓо име и за туѓа 
сметка или во свое име и за туѓа сметка (член 14 ста-
вовите 4, 5 и 6); 

16) издава и воведува странски хартии од вредност 
во Република Македонија без одобрение од Комисија-
та за хартии од вредност (член 15 став 1); 

17) издава и воведува странски должнички хартии 
од вредност со рок на пристигнување над три години 
во Република Македонија (член 15 став 3); 

18) уписот, уплатувањето и тргувањето со хартии 
од вредност во Република Македонија не го врши пре-
ку овластен учесник (член 16 став 1); 

19) за вложувањата на нерезидентите во хартии од 
вредност во Република Македонија и измените на ис-
тите, вклучувајќи и нивно отуѓување, не доставува ре-
довно извештај до Народната банка на Република Ма-
кедонија согласно со овој закон (член 16 став 2); 

20) за трансакциите во странство со документи за 
удели на инвестиционите фондови кои се резиденти не 
постапува согласно со одредбите од членовите 13 и 14 
на овој закон (член 18); 

21) за трансакциите со документи за удели на ин-
вестиционите фондови кои се нерезиденти не постапу-
ва согласно со одредбите од членовите 15 и 16 на овој 
закон (член 19); 

22) кредитните работи со странство ги врши спро-
тивно на начинот пропишан со овој закон (член 20); 

23) на резидент му одобрува кредити во девизи 
спротивно на одредбите од овој закон ( член 21 став 
1); 

24) склучува кредитни работи во девизи спротивно 
на условите утврдени од страна на Народната банка 
на Република Македонија (член 21 став 2); 

25) резидент отвора и има сметки во странство 
спротивно на условите од овој закон (член 23); 

26) отвора и води сметки на нерезиденти во стран-
ска валута и во денари во спротивност со одредбите од 
овој закон (член 24 став1); 

27) при отворање на сметката не го утврди иденти-
тетот на нерезидентот (член 24 став 2); 

28) врши трансфер врз основа на склучени догово-
ри за осигурување на живот и осигурување на кредити 
во спротивност со законските прописи (член 25); 

29) платниот промет со странство го вршат спро-
тивно на начинот утврден од Народната банка на Ре-
публика Македонија (член 26 ); 

30) врши плаќање и наплата на ефективни стран-
ски пари во трансакции со нерезиденти спротивно на 
начинот и условите пропишани од Народната банка 
на Република Македонија (член 27); 

31) врши плаќање и трансфер на средства врз ос-
нова на капитални трансакции во спротивност со од-
редбите од овој закон (член 28); 

32) внесува или изнесува ефективни домашни и 
странски пари, чекови и монетарно злато спротивно 
на условите утврдени од Владата на Република Маке-
донија (член 29); 

33) врши трансфер на хартии од вредност во стран-
ство надвор од случаите утврдени со овој закон (член 
30); 

34) врши трансакции на купување и продавање на 
странски платежни средства со субјекти кои за вршење 
на такви работи немаат добиено одобрение од Народ-
ната банка на Република Македонија (член 31 став 3); 

35) купува и продава странски платежни средства 
на девизниот пазар спротивно на одредбите од овој за-
кон (член 31 став 4 ); 

36) за вршењето на својата дејност купува или про-
дава странски платежни средства од менувачница 
спротивно на овој закон (член 31 став 6 ): 

37) употребата на средните курсеви од курсната 
листа на Народната банка на Република Македонија е 
во спротивност со одредбите од овој закон (член 35 
став 1): 

38) при царинењето на увозот не се користи кур-
сната листа на Народната банка на Република Маке-
донија согласно со овој закон (член 35 став 2); 

39) врши менувачки работи без добиено овластува-
ње од Народната банка на Република Македонија 
(член 36 став 2); 

40) врши менувачки работи спротивно на начинот 
и условите пропишани од Народната банка на Репуб-
лика Македонија (член 36 став 3); 

41) не известува за сите трансакции согласно со 
овој закон (член 40); 

42) не известува за сите трансакции со хартии од 
вредност во странство (член 41); 

43) не известува за сите кредитни трансакции сог-
ласно со овој закон (член 42); 

44) не овозможува непречено вршење на инспек-
цискиот надзор, увид во работењето и на негово бара-
ње не му ја става на располагање или доставува целата 
потребна документација или податоци (член 47) и 

45) не го изврши решението на инспекторот (чле-
нови 48, 49). 

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во правното 
лице за прекршокот од став 1 на овој член. 

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок и физичкото лице, резидент и не-
резидент, кое ќе направи прекршок од став 1 на овој 
чле н. 

Член 57 
За сторените прекршоци од член 56 на овој закон, 

покрај паричната казна може да се изрече и мерка за 
безбедност забрана на вршење на определена дејност 
и тоа: 

- за правното лице од една година до пет години и 
- за физичкото лице од шест месеци до една година. 
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За сторените прекршоци од член 56 на овој закон, 
покрај паричната казна ќе се изрече и мерка за без-
бедност одземање на предметите со кои бил извршен 
прекршокот или кои биле наменети за извршување на 
прекршокот или што настанале со извршување на 
прекршокот. 

За сторениот прекршок од член 56 став 1 точки 31 
и 32 на овој закон ќе се изрече мерка за безбедност од-
земање на превозното средство ако неговите тајни, 
односно скриени места биле користени за сокривање 
на предметот на прекршокот и ако вредноста на пред-
метот на прекршокот е поголема од една третина од 
царинската основица на превозното, односно пренос-
ното средство. 

По исклучок на став 2 од овој член може да се из-
врши делумно одземање на предмети што се употре-
бени, што биле наменети или што настанале со извр-
шувањето на прекршокот, ако мотивите или другите 
околности под кои прекршокот е извршен укажуваат 
дека не е оправдано предметот да се одземе во целост. 

Член 58 
Постапката за прекршоците од овој закон не може 

да се поведе ниту да се води ако поминат две години 
од денот на сторување на прекршокот. 

Застарувањето се прекинува со секое процесно 
дејствие што се презема заради гонење на сторителот 
на прекршокот. 

По секој прекин застарувањето започнува повтор-
но да тече. 

Застарувањето на прекршочното гонење настапу-
ва во секој случај по изминувањето на четири години 
од денот на сторувањето на прекршокот. 

11. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 59 
Одредбите на член 4 став 4 од овој закон влегуваат 

во сила од 1 јануари 2004 година. 
По истекот на првата етапа од Спогодбата за ста-

билизација и асоцијација меѓу Република Македонија 
и Европската унија, одредбите на член 11 став 1, член 
13 став 2, член 14 ставови 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и член 15 став 
3 од овој закон, ќе престанат да важат. 

Во случај на различни форми на поврзување и спо-
јување на Македонската берза за долгорочни хартии 
од вредност со други странски берзи, одредбите на 
член 14 ставови 3, 4, 5, 6 и 7 од овој закон нема да се 
однесуваат за вложувањата на резидентите во хартии 
од вредност на тие берзи. 

По истекот на втората етапа од Спогодбата за ста-
билизација и асоцијација меѓу Република Македонија 
и Европската унија, одредбата на член 23 став 2 од 
овој закон ќе престане да важи. 

12. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 60 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе 

се донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 61 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за девизно работење 
("Службен весник на Република Македонија" број 
30/93 и 54/2000) и Законот за кредитни односи со 
странство ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 31/93 и 41/96). 

Член 62 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија", а 
ќе отпочне да се применува од 1 октомври 2001 годи-
на. 

736. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К A 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДА-

ТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК 
И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС 

Се прогласува Законот за податоците во електрон-
ски облик и електронски потпис, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 25 април 2001 година. 

Бр. 07-1535/1 Претседател 
25 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК 

И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува и регулира електронско-

то работење кое вклучува употреба на информатичка 
и телекомуникациона технологија и употреба на пода-
тоци во електронски облик и електронски потпис и во 
судски, управни постапки и во платниот промет, освен 
ако поинаку не е предвидено со закон. 

Член 2 
Одделни поими употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. Податоци во електронски облик се податоци кои 

се формирани или чувани на електронски начин. 
2. Електронска порака е низа на податоци кои се 

пратени или примени по електронски пат кое, пред се, 
вклучува и електронско разменување на податоци и 
електронска пошта. 

3. Електронски потпис подразбира низа на подато-
ци во електронски облик кои се содржани или се ло-
гично поврзани со други податоци во електронски об-
лик и е наменет за утврдување на автентичност на по-
датоците и за утврдување на идентитетот на потписни-
кот. 

4. Општо прифатен електронски потпис е елек-
тронски потпис ако: 

а) исклучиво и единствено е поврзан со потписни-
кот; 

б) може од него со сигурност да се утврди потпис-
никот; 

в) е креиран со употреба на податоци и средства за 
општо прифатено електронско потпишување кои се 
во целосна контрола на потпишувачот и 

г) е поврзан со податоци на кои се однесува, на на-
чин што овозможува утврдување на секоја подоцнеж-
на промена на тие податоци на кои се однесува потпи-
сот или промена на логичната поврзаност на самите 
податоци. 

5. Временски жиг е електронски потпишана потвр-
да од страна на издавачот на сертификати, за одредена 
содржина на податоци во точно одредено време и да-
тум. 

6. Испраќач на електронска порака е лице кое ис-
праќа или во негово име се испраќа електронска пора-
ка. 

7. Адреса на електронска порака значи место или 
лице на кое испраќачот сакал да ја испрати пораката . 
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8. Примач на електронска порака е лице кое ја 
примило пораката. 

9. Посредник на електронска порака е лице кое за 
друго лице праќа, прима или чува електронски пора-
ки, односно обезбедува други услуги поврзани со елек-
тронски пораки. 

10. Потписник е лице кое во свое име или во име за 
друго правно или физичко лице кое го застапува, нап-
рави електронски потпис, односно се потпише. 

11. Информационен систем е систем кој се користи 
за составување, праќање, примање, чување или друга 
обработка на електронски податоци. 

12. Податоци за електронско потпишување се 
единствени податоци користени при креирање на 
електронскиот потпис како, на пример, кодови или 
приватни криптографски клучеви. 

13. Средство за електронско потпишување е кон-
фигурирана програмска или машинска опрема која се 
користи за оформување на електронски потпис. 

14. Средство за општо прифатено електронско 
потпишување е: средство со кое се обезбедува единс-
твени, сигурни и доверливи податоци за електронско 
потпишување; да не може во разумно време и со раз-
умни средства од податоците за проверка на елек-
тронскиот потпис да се добијат податоци за електрон-
ско потпишување; електронскиот потпис да биде заш-
титен од фалсификување со употреба на моментално 
достапната технологија и потписникот да може сигур-
но да ги зачува податоците за електронско потпишу-
вање од неовластен пристап. 

15. Податоци за проверка на електронски потпис 
се единствени податоци користени при проверка на 
електронскиот потпис како, на пример, кодови или 
јавни криптографски клучеви. 

16. Средство за проверка на електронски потпис е 
конфигурирана програмска или машинска опрема ко-
ја се користи за проверка на електронски потпис. 

17. Сертификат е потврда во електронски облик со 
кој се потврдува врската меѓу податоците за проверка 
на електронски потпис со одредено лице, носителот 
на сертификатот и идентитетот на тоа лице. 

18. Квалификуван сертификат е сертификат кој 
содржи име или назив и држава на живеалиштето, од-
носно седиштето на издавачот; име или назив, односно 
псевдоним на носителот или назив, односно псевдоним 
на информатичкиот систем со назнака на носителот; 
податоци за проверка на електронскиот потпис кои се 
поврзани со податоците за електронско потпишување; 
почеток и крај на важењето на сертификатот; 
идентификационен број на сертификатот; општо при-
фатениот електронски потпис на издавачот и евенту-
алните ограничувања за употреба на сертификатот и 

19. Издавач е физичко или правно лице кое издава 
сертификати или обезбедува други услуги поврзани со 
сертификати, односно електронски потписи. 

Член 3 
(1) Ако поинаку не е договорено, одредбите од 

овој закон со исклучок на одредбите од членовите 4 и 
12 не важат за затворени системи кои во целост се 
уредуваат со писмени спогодби меѓу познат број на до-
говорни странки. 

(2) Правните или физичките лица можат односите 
во врска со податоците во електронски облик, елек-
тронските пораки и електронскиот потпис да ги уре-
дат поинаку отколку што е определено со овој закон, 
ако од одделна одредба на овој закон или од нејзината 
смисла не произлегува нешто друго. 

Член 4 
Податок во електронски облик не може да се од-

бие или да не се прифати како доказ само за тоа што е 
во електронски облик. 

II. ПОДАТОЦИ И ПОРАКИ ВО 
ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК 

Член 5 
Примачот секоја примена електронска порака ја 

смета за посебна, освен во случај кога електронската 
порака е дуплирана или мултиплицирана и примачот 
знае или може да знае дека се работи за истата порака. 

Член 6 
Ако поинаку не е договорено за време на праќање 

на електронската порака се смета моментот кога таа 
влегува во информационен систем кој е надвор од 
контрола на испраќачот, односно на лицето кое ја 
праќа пораката во име на испраќачот. 

Член 7 
(1) Ако поинаку не е договорено за време на при-

ем на електронска порака се смета времето кога таа 
влегла во информациониот систем на примачот. 

(2) Ако примачот одредил информационен систем 
за примање на електронски пораки во тој случај по ис-
клучок на одредбата од став (1) на овој член, за време 
на прием на електронска порака се смета времето ко-
га електронската порака влегла во одредениот за тоа 
информациониот систем или ако електронската пора-
ка е пратена на друг информационен систем за време 
на прием на електронска порака се смета времето ко-
га електронската порака е преземена од примачот. 

Член 8 
Ако поинаку не е договорено за место на испраќа-

ње на електронската порака се смета местото каде 
што испраќачот има седиште или место на живеење, 
односно пребивалиште во време на испраќање на по-
раката. 

Член 9 
Ако поинаку не е договорено за место на прием на 

електронската порака се смета местото каде што е се-
диштето на примачот или местото на постојаното жи-
веалиште, односно пребивалиште на примачот во вре-
ме на примање на пораката. 

Член 10 
(1) Ако со закон или друг пропис е предвидено де-

ка одредени документи, записи или податоци треба да 
се зачуваат, тоа може да се направи и на електронски 
начин под следниве услови: 

а) податоците содржани во електронскиот доку-
мент или запис, да се достапни и да се на располагање 
за подоцнежна употреба; 

б) да се зачувани во облик во кој биле формирани, 
пратени или примени или во облик кој точно ја прет-
ставува формираната, пратената или примената ин-
формација; 

в) да е сочувана на начин кој овозможува иденти-
фикација на местото и времето од каде што е пратена, 
односно примена електронската порака и 

г) да се употребува технологија и постапки кои 
оневозможуваат промена или бришење на податоци-
те, а доколку тоа се случи да биде лесно воочливо. 

(2) Обврската за чување на документи, записи или 
податоци од став (1) на овој член не се однесува на по-
датоци чија единствена цел е да овозможат прием или 
испраќање на електронската порака (комуникациони 
податоци). 

(3) Ако со закон или друг пропис се бара одредени 
податоци да се презентираат или зачуваат во ориги-
нал овој услов е исполнет од податоците во електрон-
ски облик во случај кога ги исполнуваат условите од 
став (1) на овој член. 

Член 11 
(1) Ако со закон или друг пропис се бара информа-

цијата да биде во писмена форма овој услов е испол-
нет кога од податоци во електронски облик ако пода-
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тоците содржани во електронскиот документ или за-
пис се достапни и се на располагање за подоцнежна 
употреба. 

(2) Одредбите од став (1) на овој член не се однесу-
ваат за акти кои задолжително се заверуваат пред суд 
или нотар. 

III. ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС 

Член 12 
Електронскиот потпис не може да се оспори или 

да се одбие како доказ само поради тоа што: 
1) е во електронски облик или 
2) ако за истиот нема квалификуван сертификат 

или 
3) ако сертификатот не е издаден од акредитиран 

издавач или 
4) не е формиран на средства за општо прифатли-

во електронско потпишување. 

Член 13 
(1) Општо прифатлив електронски потпис со ква-

лификуван сертификат даден во врска со електронски 
податоци е изедначен со своерачен потпис и затоа има 
еднаква важност и сила на доказ, како и своерачниот 
потпис даден во врска со хартиени документи. 

(2) Електронскиот потпис не важи таму каде што 
се бара своерачен потпис пред нотар или суд. 

Член 14 
Лицата кои чуваат документи кои се електронски 

потпишани со употреба на податоци и средства за 
електронско потпишување се должни да ги чуваат и 
комплементарните податоци и средства за проверка 
на електронскиот потпис исто толку долго колку што 
се чува и документот. 

Член 15 
Забранета е употребата на податоци и средства за 

електронско потпишување без согласност на потпис-
никот или носителот на сертификатот кои се однесу-
ваат на наведените податоците и средства. 

Член 16 
(1) Издавачот е должен најмалку 30 дена пред по-

четокот на својата дејност да се регистрира во Минис-
терството за финансии. 

(2) Издавачот е должен да донесе правила кои тре-
ба да бидат усогласени со законот и сите подзаконски 
акти . 

(3) При регистрирање во Министерството за фи-
нансии издавачот ги доставува правилата, како и секо-
ја измена на истите. 

(4) Издавачот е должен доследно да ги спроведува 
своите правила. 

(5) Министерот за финансии ги пропишува начи-
нот и постапката за регистрација на издавачи, како и 
содржината на правилата на издавачот. 

Член 17 
(1) Издавачот е должен во рок од еден ден да го из-

вести Министерството за финансии ако поради некои 
околности не може или е спречен да работи согласно 
со закон, подзаконски акти и своите правила. 

(2) Издавачот е должен во рок од еден ден да го из-
вести Министерството за финансии за можен стечај 
или ликвидација. 

Член 18 
(1) Издавачот е должен во рок од два дена да ги 

поништи сите сертификати пред истекот на нивната 
важност во согласност со своите правила со кои се 
предвидува поништување на сертификат, но секогаш 
во случаи ако: 

а) тоа го бара носителот на сертификатот или 
б) издавачот утврди дека носителот на сертифика-

тот умрел или ја изгубил деловната способност или 

престанал да постои или ако се промениле околности-
те кои битно влијаат на полна важност на сертифика-
тот или 

в) податоците во сертификатот се погрешни или 
сертификатот е издаден врз основа на погрешни пода-
тоци или 

г) податоците за проверка на електронскиот пот-
пис или информациониот систем на издавачот се заг-
розени на начин кој влијае на сигурност на сертифика-
тот или 

д) податоците за електронско потпишување или 
информациониот систем на носителот на сертифика-
тот се загрозени на начин кој влијае на сигурноста на 
електронското потпишување или 

ѓ) издавачот престанал со дејноста или истата му е 
забранета и неговата дејност не ја преземал друг изда-
вач или 

е) сертификатот треба да се поништи со одлука на 
суд или друг надлежен орган. 

(2) Издавачот е должен во своите правила да пред-
види дали, каде и како ќе го врши известувањето за 
издавање или поништување на сертификат. 

(3) Издавачот е должен да го извести носителот на 
сертификатот за поништувањето на истиот без оглед 
на тоа што е утврдено со неговите правила. Податоци-
те за поништувањето на сертификатот издавачот е 
должен да ги даде и на трето лице ако тоа го бара тре-
тото лице или да го објави ако води регистар на по-
ништени сертификати. 

Член 19 
Министерството за финансии е должно да обезбе-

ди поништување на сертификатите на издавачите кои 
престанале со работа или на кои им е забрането рабо-
тењето ако тоа претходно самите не го направиле или 
ако дејноста на издавачот не ја презел друг издавач. 

Член 20 
(1) Носителот на сертификатот е должен податоци-

те и средствата за електронско потпишување да ги чува 
како добар домаќин и да ги употребува во согласност 
со овој закон и подзаконските акти и да го спречи секој 
неовластен пристап до тие податоци и средства. 

(2) Носителот на сертификатот е должен да поба-
ра поништување на својот сертификат ако неговите 
податоци за електронско потпишување или неговиот 
информатички систем се изгубени или загрозени на 
начин кој влијае на сигурноста на формирање на елек-
тронскиот потпис или ако постои можност за злоупот-
реба или ако дошло до промена на податоците наведе-
ни во сертификатот. 

Член 21 
Ако сертификатот во себе содржи и податоци за 

трето лице кое не е носител на сертификатот, третото 
лице може да бара поништување на сертификатот од 
причини дадени во став (2) на член 20 од овој закон. 

Член 22 
(1) Поништување на сертификатот меѓу носителот 

на сертификатот и издавачот има правно дејство од 
моментот кога сертификатот е поништен. 

(2) Поништувањето на сертификатот меѓу трето 
лице и издавачот има правно дејство од моментот кога 
издавачот ќе го објави поништувањето или ако по-
ништувањето не е објавено од моментот кога третото 
лице ќе дознае за поништувањето. 

(3) При поништувањето на сертификатот мора да 
се наведе точното време и датумот на поништување. 

(4) Поништувањето секогаш важи од моментот на 
поништување па во иднина. Забрането е ретроактив-
но поништување на сертификат. 

Член 23 
Издавачот мора да ја чува најмалку пет години: 
(а) документацијата за преземените мерки на без-

бедност согласно со овој закон и подзаконските акти и 
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(б) документацијата за сите издадени и поништени 
сертификати и тоа на начин кој ќе обезбеди податоци-
те од оваа документација да бидат секогаш достапни 
и нивната автентичност и промените во истите да мо-
же секогаш да се провери. 

Член 24 
(1) Издавачот е должен пред да престане со врше-

ње на дејноста да го извести Министерството за фи-
нансии и носителите на издадените сертификати и да 
ги обезбеди сите права и обврски околу издадените 
сертификати да бидат преземени од друг издавач или 
да ги поништи сите важечки сертификати. 

(2) Издавачот е должен целокупната документаци-
ја да ја предаде на друг издавач кој ќе ги преземе сите 
права и обврски во врска со издадените сертификати, 
а ако таков нема тогаш истата е должен да ја предаде 
на Министерството за финансии. 

Член 25 
(1) Од квалификуваниот сертификат задолжител-

но мора да може да се утврди: 
а) дека се работи за квалификуван сертификат; 
б) име или назив и држава на живеалиште, односно 

седиште на издавачот; 
в) име или назив, односно псевдоним на носителот 

или назив, односно псевдоним на информатичкиот 
систем со назнака на носителот под чија контрола е 
истиот, со задолжителна ознака дека се работи за 
псевдоним ; 

г) дополнителни податоци за носителот на серти-
фикатот кои се пропишани за намената за која серти-
фикатот ќе се употребува; 

д) податоци за проверка на електронскиот потпис 
кои се поврзани со податоците за електронско потпи-
шување кои се под надзор на носителот на сертифика-
тот; 

ѓ) почеток и крај на важност на сертификатот; 
е) идентификационен број на сертификатот; 
ж) општо прифатениот електронски потпис на из-

давачот; 
з) евентуални ограничувања за употребата на сер-

тификатот и 
ѕ) евентуални ограничувања на износот на транс-

акциите кои можат да се вршат со сертификатот. 
(2) Ако поинаку не е договорено на квалификува-

ниот сертификат не смее да има никакви други пода-
тоци. 

Член 26 
Издавачот кој издава квалификувани сертификати 

е должен услугите да ги дава стручно и совесно. 

Член 27 
(1) Издавачот кој издава квалификувани сертифи-

кати е должен да води регистар на поништени серти-
фикати кој регистар треба да го содржи најмалку 
идентификациониот број на поништениот сертификат 
за да може со сигурност да се утврди кој е поништени-
от сертификат. 

(2) Регистарот не смее да содржи податоци за при-
чините на поништувањето или било кои други подато-
ци кои не се содржани во сертификатот, освен дату-
мот и времето на поништување. 

(3) Издавачот е должен регистарот да го потпише 
со својот општо прифатен електронски потпис за кој 
има квалификуван сертификат кој е најмалку подед-
накво сигурен, како и сертификатите кои се водат во 
регистарот. 

(4) Издавачот е должен да обезбеди можност за 
моментално и сигурно поништување на квалификуван 
сертификат, како и можност за прецизно одредување 
на моментот на издавање и поништување на квалифи-
куваниот сертификат. 

(5) Издавачот кој издава квалификуван сертифи-
кат и престане со дејноста согласно со овој закон е 
должен да обезбеди друг издавач кој издава квалифи-

кувани сертификати да го преземе водењето на по-
ништените квалификувани сертификати во својот ре-
гистар. 

(6) Ако издавачот не обезбеди преземање на воде-
њето на поништените квалификувани сертификати 
тогаш тоа ќе го направи Министерството за финансии 
на трошок на издавачот. 

Член 28 
Издавачот кој издава квалификувани сертификати 

е должен да го утврди идентитетот и другите потребни 
податоци на носителот на сертификатот со лична карта 
или пасош и сите други потребни документи. За прав-
ните лица е потребна и регистрацијата на фирмата. 

Член 29 
(1) Издавачот кој издава квалификувани сертифи-

кати е должен да вработи кадар со потребно стручно 
знаење и искуство и да биде оспособен за вршење на 
оваа дејност и да работи и применува постапки кои се 
во согласност со општо прифатените светски стандар-
ди. 

(2) Министерот за финансии поблиску ќе ги пропи-
ше условите од став (1) на овој член. 

Член 30 
(1) Издавачот е должен да употребува системи и 

опрема која обезбедува техничка и криптографска си-
гурност и која ќе гарантира максимална безбедност и 
доверливост на податоците со стандардите на Европ-
ската унија и светските стандарди. 

(2) Издавачот не смее да чува податоци за елек-
тронско потпишување. 

(3) Издавачот е должен за чување на квалификува-
ни сертификати да користи сигурни системи со кои: 

а) се овозможува да се провери автентичноста на 
сертификатот; 

б) се обезбедува достапност на сертификатот само 
ако тоа претходно го дозволил носителот ; 

в) се овозможува само овластени лица да внесува-
ат нови податоци или да ги менуваат постојните и 

г) се овозможува корисникот на едноставен начин 
да ги забележи промените кои можат да го загрозат 
исполнувањето на претходните услови. 

(4) Министерот за финансии подетално ќе ја про-
пише потребната опрема и систем за чување на квали-
фикуваниот сертификат. 

Член 31 
(1) Издавачот кој издава квалификувани сертифи-

кати е должен да биде осигуран од евентуална штета 
која тој може да ја предизвика. 

(2) Министерот за финансии ке го пропише најнис-
киот износ на осигурување. 

Член 32 
(1) Издавачот кој издава квалификувани сертифи-

кати е должен да ги чува сите релевантни податоци за 
сите издадени квалификувани сертификати со цел ис-
тите да може да се употребуваат во евентуални суд-
ски, управни и други постапки. 

(2) Сите релевантни податоци издавачот кој издава 
квалификувани сертификати е должен да ги чува 
онолку време колку што се чуваат податоците кои би-
ле потпишани со електронски потпис на кој се однесу-
ва квалификуваниот сертификат, но најмалку пет го-
дини од издавањето на квалификуваниот сертификат. 

(3) За релевантни податоци од квалификуваниот 
сертификат се сметаат особено: 

а) податоците за начинот на проверка на идентите-
тот на носителот на сертификатот; 

б) времето, датумот и начинот на издавање на 
сертификатот; 

в) причините, времето, датумот и начинот на по-
ништување на сертификатот; 

г) време на важење на сертификатот и 
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д) сите пораки кои се поврзани со важноста на сер-
тификатот разменети меѓу издавачот и носителот на 
сертификатот. 

(4) Податоците од став (3) на овој член можат да 
се чуваат и на електронски начин. 

Член 33 
(1) Издавачот мора пред издавање на сертифика-

тот и склучување на договорот да го извести лицето 
на кое ќе му издаде сертификат за сите околности на 
издавање на сертификатот. 

(2) Известувањето задолжително ги содржи след-
ниве информации: 

а) прецизен извадок од законските одредби и свои-
те правила и други услови кои се однесуваат на корис-
тење на сертификатот; 

б) за можните ограничувања на примената на сер-
тификатот; 

в) за постоење на можноста за акредитација; 
г) за постапките за спогодбено решавање на спо-

ровите и постапката за жалба; 
д) за мерките на претпазливост кои мора да ги 

спроведува сопственикот на сертификатот и 
ѓ) предупредување дека по истекот на одреден пе-

риод податоците кои веќе еднаш се потпишани треба 
повторно да се потпишат. 

(3) Сите информации треба јасно и разбирливо да 
се напишани и задолжително се даваат во писмена 
форма на медиум кој обезбедува трајност и непромен-
ливост на податоците. 

(4) Издавачот е должен на трети лица да им обез-
беди пристап до овие информации. 

Член 34 
(1) Министерството за финансии води регистар на 

издавачи на сертификати во Република Македонија. 
(2) Издавачите од странство можат да се регистри-

раат во Министерството за финансии под услов нивни-
те сертификати да се признаат во Република Македо-
нија. 

(3) Регистарот се потпишува со општо прифатлив 
електронски потпис чиј квалификуван сертификат се об-
ј авува во " Службен весник на Република Македонија". 

Член 35 
(1) Средствата за општо прифатливо електронско 

потпишување треба да го обезбедат следново: 
а) податоците за електронско потпишување да се 

единствени сигурни и доверливи; 
б) да не може во разумно време и со разумни сред-

ства од податоците за проверка на електронскиот пот-
пис да се добијат податоците за електронско потпишу-
вање; 

в) електронскиот потпис да биде заштитен од фал-
сификување со употреба на моментално достапната 
технологија и; 

г) потписникот да може сигурно да ги сочува пода-
тоците за електронско потпишување од неовластен 
пристап. 

(2) Овие средства не смее да ги променат подато-
ците кои се потпишуваат или да го спречат потписни-
кот да ги види податоците кои ги потпишува. 

(3) Министерот за финансии поблиску ќе ги пропи-
ше условите кои треба да ги исполнуваат средствата 
за електронско потпишување согласно со овој член. 

Член 36 
(1) За време на процесот на проверка на општо 

прифатениот електронски потпис задолжително тре-
ба да се обезбеди: 

а) податоците кои се употребуваат за проверка на 
електронскиот потпис да се исти со податоците кои 
корисникот ги гледа; 

б) потписот да се провери на сигурен начин, а ре-
зултатот од оваа проверка и идентититетот на носите-
лот на сертификатот правилно да се прикажат на ко-
рисникот; 

в) корисникот да може на сигурен начин да ја про-
вери содржината на потпишаните податоци; 

г) проверка на автентичноста и полноважноста на 
сертификатот во времето на проверка на елек-

тронскиот потпис; 
д) јасно предупредување, ако сертификатот е изда-

ден под псевдоним и 
ѓ) сите промени кои влијаат на сигурноста на елек-

тронскиот потпис треба да се утврдат и прикажат. 
(2) Министерот за финансии поблиску ќе ги пропи-

ше условите кои треба да ги исполнуваат средствата 
за проверка на електронскиот потпис од овој член. 

Член 37 
(1) Со издавање на квалификуван сертификат из-

давачот е одговорен спрема секое лице кое се повику-
ва на квалификуван сертификат за: 

а) точноста на сите податоци во сертификатот; 
б) дека сертификатот ги содржи сите пропишани и 

договорени податоци; 
в) дека носителот на сертификатот во време на из-

давање на истиот ги имал податоците за електронско 
потпишување кои се совпаѓаат со податоците за про-
верка на електронскиот потпис кои се назначени во 
сертификатот; 

г) за комплементарноста на податоците за елек-
тронско потпишување и проверка на електронскиот 
потпис, ако издавачот на носителот на сертификатот 
му ги дал тие податоци; 

д) моментално поништување на сертификатот за 
колку постои причина за тоа и за објавување на по-
ништувањето и 

ѓ) исполнување на сите законски обврски. 
(2) Издавачот може да ја ограничи употребата на 

сертификатот или висината на трансакцијата и тогаш 
одговара само во рамките на овие ограничувања, ако 
трети лица можеле да ги препознаат овие ограничува-
ња. 

(3) Издавачот е одговорен, освен ако не докаже де-
ка штетата настанала без негова вина. 

Член 38 
Одредбите од овој закон кои се однесуваат на сер-

тификатот и на квалификуваниот сертификат соод-
ветно се однесуваат и на временскиот жиг. 

Член 39 
(1) Надзорот за спроведување на овој закон и про-

писите донесени врз основа на овој закон го врши Ми-
нистерството за финансии. 

(2) Работите на инспекцискиот надзор ги вршат 
инспектори. 

Член 40 
Со надзорот Министерството за финансии прове-

рува особено дали: 
а) условите од овој закон и сите подзаконски акти 

се содржат во правилниците на издавачот; 
б) издавачот за цело време ги исполнува сите усло-

ви од овој закон и сите подзаконски акти, како и пра-
вилниците; 

в) е запазена постапката при издавање на квали-
фикуваните сертификати; 

г) е запазена законитоста на издавање, чување и 
поништување на сертификатот и 

д) е запазена законитоста на давањето на други ус-
луги на издавачот. 

Член 41 
(1) Инспекторот за надзор има право: 
а) да ја провери целата документација која е повр-

зана со дејноста на издавачот и 
б) да ги провери неговите простории, информатич-

ки систем, мрежа, друга опрема, техничка документа-
ција итн., како и сигурносните мерки кои издавачот ги 
презема. 
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(2) Инспекторот има право да изврши увид во це-
локупната документација заради обезбедување докази 
или за точно утврдување на евентуална нерегулар-
ност. Во исклучителни случаи инспекторот има право 
привремено да ја одземе документацијата за која за-
должително треба да издаде потврда. 

(3) Инспекторот е должен да ги чува како службе-
на тајна сите податоци за сертификатите и личните 
податоци на носителот на сертификатот. 

(4) Инспекторот со решение: 
а) ја забранува употребата на неадекватни постап-

ки и инфраструктура и му дава рок на издавачот во 
кој тој е должен да обезбеди адекватни постапки 
и инфраструктура или 

б) делумно или во целост, привремено го забрану-
ва работењето на издавачот до отстранувањето на не-
адекватноста на постапките и инфраструктурата или 

в) инспекторот привремено ја забранува дејноста 
на издавачот поради неисполнување на условите од 
овој закон и подзаконските акти, ако со претходните 
мерки не е можно или со истите не може да се очекува 
дека ќе се отстранат неправилностите или 

(г) ќе нареди поништување на некој или на сите 
сертификати издадени од издавачот, ако постои осно-
вано сомневање дека се работи за фалсификат. 

(5) Против решение на инспекторот дозволена е 
жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на 
решението. 

(6) Жалбата од став (5) на овој член се доставува 
до надлежната Комисија на Владата на Република Ма-
кедонија за решавање на управни работи во втор сте-
пен. 

(7) Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Член 42 
Во случај на привремена забрана на дејноста изда-

дените сертификати до денот на забраната остануваат 
во важност. 

Член 43 
(1) Издавач кој ќе докаже дека ги исполнува сите 

услови од овој закон и сите подзаконски акти може да 
бара запишување во регистарот на акредитирани из-
давачи. 

(2) Издавачите од странство можат да бараат запи-
шување во регистарот на акредитирани издавачи под 
услов нивните квалификувани сертификати да важат 
во Република Македонија. 

(3) Издавачите кои се запишани во регистарот на 
акредитирани издавачи (акредитирани издавачи) мо-
жат да ја вршат својата дејност користејќи ја назнака-
та акредитиран издавач, која назнака можат да ја ста-
ват и во својот сертификат. 

Член 44 
(1) Функцијата на акредитацискиот орган ќе ја вр-

ши Министерството за финансии. 
(2) Министерот за финансии ќе ги пропише начи-

нот и постапката за акредитирање на издавачите, како 
и обликот и формата на знакот за акредитиран изда-
вач. 

Член 45 
Акредитацискиот орган води јавен електронски 

регистар на акредитирните издавачи и го потпишува 
со општо прифатен електронски потпис чиј квалифи-
куван сертификат се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Член 46 
(1) Акредитацискиот орган издава препораки и 

стандарди за работа на акредитирани издавачи. 
(2) Акредитацискиот орган врши надзор и презема 

мерки кон акредитираните издавачи за да утврди дали: 
а) условите од овој закон и сите подзаконски акти 

се содржат во правилниците на акредитирани издава-
чи; 

б) акредитираниот издавач за цело време ги испол-
нува сите услови од овој закон и сите подзаконски ак-
ти, како и правилата на акредитирани издавачи; 

в) е запазена постапката при издавање на квали-
фикуваните сертификати; 

г) е заразена законитоста при издавање, чување и 
поништување на сертификат и 

д) е запазена законитоста при давањето на други 
услуги на акредитираниот издавач. 

(3) Акредитацискиот орган може да препорача: 
а) промени на правилата на акредитираниот изда-

вач и 
б) престанок на употреба на неадекватни постапки 

и инфраструктура. 
(4) Ако акредитираниот издавач не постапи по 

препораките и мерките на акредитацискиот орган, тој 
со решение ќе го избрише од регистарот на акредити-
рани издавачи. 

(5) Против решението на акредитацискиот орган 
дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на доста-
вувањето на решението. 

(6) Жалбата од став (5) на овој член се доставува 
до надлежната Комисија на Владата на Република Ма-
кедонија за решавање на управни работи во втор сте-
пен. 

(7) Решението на надлежната Комисија од став (6) 
на овој член донесено по жалбата е конечно. 

Член 47 
(1) Квалификувани сертификати издадени од изда-

вачи со седиште во Европската унија се изедначени со 
домашните квалификувани сертификати. 

(2) Квалификувани сертификати издадени од изда-
вачи со седиште во трети земји се изедначени со до-
машните квалификувани сертификати под услов: 

а) издавачот да ги исполнува условите од овој за-
кон за квалификуван сертификат и да е доброволно 
акредитиран во Република Македонија или во Европ-
ската унија или 

б) домашен издавач кој ги исполнува условите од 
овој закон за издавање на квалификуван сертификат, 
да гарантира за странскиот сертификат како да го из-
дал самиот или 

в) така да е договорено со билатерален или мулти-
латерален меѓународен договор меѓу Република Ма-
кедонија и друга земја или меѓународна организација. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 48 
Со парична казна од 200.000,00 до 300.000,00 дена-

ри ќе се казни за прекршок правното лице издавач 
ако: 

1) не се регистрира во Министерството за финан-
сии во утврдениот рок, не ги достави своите правила 
или истите не ги усогласи согласно со овој закон и 
подзаконските акти (член 16); 

2) не го извести Министерството за финансии за 
околностите поради кои е спречен да работи согласно 
со овој закон (член 17); 

3) поништувањето не го направи на начин, постап-
ка или во случаи пропишани со овој закон или негови-
те правила (членови 18 и 21); 

4) го поништи сертификатот ретроактивно (член 
22 став 4); 

5) не ја чува пропишаната документација согласно 
со овој закон (член 23). 

6) не ги преземе потребните дејствија согласно со 
овој закон пред престанокот на извршувањето на сво-
јата дејност како издавач (член 24); 

7) издаде квалификуван сертификат со содржина 
спротивна на одредбите од овој закон (член 25); 

8) не води регистар за поништени квалификувани 
сертификати на начин согласно со овој закон (член 27); 

9) при издавањето на квалификуван сертификат не 
постапи согласно со одредбите од овој закон (член 
28); 
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10) при издавањето на квалификувани сертифика-
ти не ги обезбедил условите утврдени со одредбите од 
овој закон (членови 29, 30 и 31); 

11) при чувањето на податоците за квалификува-
ните сертификати не постапува на начин утврден со 
овој закон (член 32); 

12) не го извести идниот носител на квалификуван 
сертификат или трето лице за информациите утврде-
ни согласно со овој закон (член 33). 

13) продолжи со дејноста на издавање сертифика-
ти и после забраната за вршење на дејност (член 41); 

14) го спречува инспекторот во вршењето на над-
зор и контрола согласно со овој закон (член 41) и 

15) ја употребува назнаката за акредитиран изда-
вач, а не е акредитиран согласно со овој закон (член 
43 став 3). 

Член 49 
Со парична казна од 200.000,00 до 300.000,00 дена-

ри ќе се казни за прекршок правното лице ако: 
1) податоците и средствата за електронско потпи-

шување не ги чува или употребува согласно со овој за-
кон (член 20 став 1); 

2) не побара поништување на својот сертификат 
во случаи утврдени со овој закон (член 20 - став 2) и 

3) употребува средства за електронско потпишува-
ње и проверка на електронски потпис кои не одгова-
раат на условите утврдени во одредбите од членовите 
35 и 36 на овој закон. 

Член 50 
Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари 

ќе се казни одговорното лице на правното лице за 
прекршоците утврдени во членовите 48 и 49 од овој 
закон. 

Член 51 
Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари 

ќе се казни за прекршок физичко лице издавач ако: 
1) не ги чува и коплеметарните податоци и сред-

ства за проверка на електронскиот потпис онолку 
време колку што го чува и документот кој е електрон-
ски потпишан со податоци средства за електронско 
потпишување (член 14); 

2) не се регистрира во Министерството за финан-
сии во утврдениот рок не ги достави своите правила 
или истите не ги усогласи согласно со овој закон и 
подзаконските акти (член 16); 

3) не го извести Министерството за финансии за 
околностите поради кои е спречен да работи согласно 
со овој закон (член 17); 

4) Поништувањето не го направи на начин, постап-
ка или во случаи пропишани со овој закон или негови-
те правила (членови 18 и 21); 

5) го поништи сертификатот ретроактивно (член 
22 став 4); 

6) не ја чува пропишаната документација согласно 
со овој закон (член 23); 

7) не ги преземе потребните дејствија согласно со 
овој закон пред престанокот на извршувањето на сво-
јата дејност како издавач (член 24); 

8) издаде квалификуван сертификат со содржина 
спротивна на одредбите од овој закон (член 25); 

9) не води регистар за поништени квалификувани 
сертификати на начин согласно со овој закон (член 27); 

10) при издавањето на квалификуван сертификат 
не постапи согласно со одредбите од овој закон (член 
28); 

11) при издавањето на квалификувани сертифика-
ти не ги обезбедил условите утврдени со одредбите од 
овој закон (членови 29, 30 и 31); 

12) при чувањето на податоците за квалификува-
ните сертификати не постапува на начин утврден со 
овој закон (член 32); 

13) не го извести идниот носител на квалификуван 
сертификат или трето лице за информациите утврде-
ни согласно со овој закон (член 33); 

14) продолжи со дејноста на издавање сертифика-
ти и после забраната за вршење на дејност (член 41); 

15) го спречува инспекторот во вршењето на над-
зор и контрола согласно со овој закон (член 41) и 

16) ја употребува назнаката за акредитиран изда-
вач, а не е акредитиран согласно со овој закон (член 
43 став 3). 

Член 52 
Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари 

ќе се казни за прекршок физичко лице ако: 
1) податоците и средствата за електронско потпи-

шување не ги чува или употребува согласно со овој за-
кон (член 20 став 1); 

2) не побара поништување на својот сертификат 
во случаи утврдени со овој закон (член 20 став 2); 

3) употребува средства за електронско потпишува-
ње и проверка на електронски потпис кои не одгова-
раат на условите утврдени во одредбите од членовите 
35 и 36 на овој закон и 

4) употребува податоци или средства за електрон-
ско потпишување спротивно од член 15 на овој закон. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 53 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

737. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за хартии од вредност, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 25 април 2001 година. 

Бр. 07-1601/1 Претседател 
25 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Во Законот за хартии од вредност ("Службен вес-

ник на Република Македонија" број 63/2000), во насло-
вот на член 6, зборот "вредноста" се заменува со збо-
рот "вредност". 

Член 2 
Во членот 19 став (1) по точката 4 се додава нова 

точка 5, која гласи: 
"5. Број на акции;" 
Досегашните точки 5 и 6 стануваат точки 6 и 7. 

Член 3 
Во членот 23 став (2) точката 5 се менува и гласи: 
"5. Начинот на издавање и на запишување на об-

врзниците. " 



Стр. 2488 - Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 мај 2001 

Член 4 
Во членот 37 став (2) алинеја 6 зборовите: "благај-

нички записи и" се бришат. 

Член 5 
Во членот 46 став (2), зборовите: "најмалку седум" 

се бришат и се додаваат зборовите: "и да го објави на 
веб страната на Берзата на македонски и англиски ја-
зик, четиринаесет". 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
"(5) Содржината на податоците од ставот (2) на 

овој член што треба да се објават на веб страната на 
Берзата ј а пропишува Комисијата." 

Ставот (5) станува став (6). 

Член 6 
По членот 46 се додава нов член 46-а, кој гласи: 

"Член 46-а 
За познат купувач од член 44 на овој закон се сме-

та физичко и правно лице кое е наведено во актот за 
издавање на хартии од вредност како купувач на еми-
сијата. 

Доколку во текот на реализацијата на емисијата 
дојде до промена на купувачот на емисијата, односно 
доколку наместо лицето наведено во одлуката, како 
купувач на хартиите од вредност се јави друго лице 
или емисијата се пренасочи за широката јавност, пот-
ребна е претходна согласност на Комисијата. 

Кога емисијата е наменета за нов познат купувач, 
кон барањето за согласност се приложува измена на 
актот за издавање на хартии од вредност со наведува-
њето на новиот купувач на хартии од вредност. 

Кога емисијата е наменета за широката јавност, 
кон барањето за согласност се приложува јавен повик 
за запишување и купување на хартии од вредност. 

Доколку издавачот на хартиите од вредност не по-
бара согласност од Комисијата, за промена на лицето 
на кое ќе ја пласира емисијата (познатиот купувач) 
или пренасочување кон јавна понуда, Комисијата до-
несува решение за поништување на емисијата за хар-
тии од вредност." 

Член 7 
Во членот 48 став (2) зборовите: "Лицата од став 

(1) на овој член, одговараат" се заменуваат со зборо-
вите: "Одговорното лице на издавачот одговара". 

Член 8 
Насловот на член 69 и членот 69 се бришат. 

Член 9 
Во членот 72 ставот (1) се менува и гласи: 
"(1) Берза може да основаат домашни и странски 

правни и физички лица." 
Ставот (2) се брише. 

Член 10 
Во членот 79 став (1) по алинејата 5 се додаваат 

две нови алинеи 6 и 7, кои гласат: 
"-акти за утврдување на висината на надоместот за 

реализација на трансакциите на Берзата; 
- различни форми на поврзување и спојување на 

Берзата;" 
Алинеите 6 и 7 стануваат алинеи 8 и 9. 

Член 11 
Во членот 80, по ставот (1) се додаваат три нови 

ставови (2), (3) и (4), кои гласат: 
" (2) Кон барањето за давање согласност за имену-

вање на директор на Берзата, се доставуваат следниве 
документи: 

- кратка биографија за предложениот кандидат за 
директор; 

- одлука на надлежниот орган за именување на 
предложениот кандидат за директор; 

- уверение за неосудуваност од областа на финан-
сиите и да не е под истрага; 

- уверение за стручна подготовка и 
- програма за деловна и развојна политика на Бер-

зата за наредните две години. 
(3) Комисијата е должна да даде образложение во 

случај на недавање согласност на кандидатот предло-
жен за директор на Берзата. 

(4) Начинот и постапката на давањето согласност 
за именување на директор на Берзата ги пропишува 
Комисијата." 

Член 12 
Во членот 82 ставот (2) се менува и гласи: 
" (2) Основачот на Берзата може да ги продаде сво-

ите акции на било кое правно и физичко лице." 
Ставовите (3) и (4) се бришат. 

Член 13 
Членот 83 се менува и гласи: 
" (1) Учеството на поединечен основач во основна-

та главнина на Берзата може да биде најмногу до 10% 
од износот на акциите со право на управување со Бер-
зата. 

(2) Основачите на Берзата треба да ги прифатат 
актот за основање на Берзата и нејзиниот статут." 

Член 14 
Во членот 104 став (2) зборовите: "-основачи и 

членки на Берзата" се бришат. 

Член 15 
Во членот 110, се додаваат три нова става (2), (3) и 

(4), кои гласат: 
" (2) Кон барањето за давање согласност за имену-

вање на директор на брокерската куќа, се доставуваат 
следниве документи: 

- кратка биографија за предложениот кандидат за 
директор; 

- одлука на надлежниот орган за именување на 
предложениот кандидат за директор; 

- уверение за неосудуваност од областа на финан-
сиите и да не е под истрага; 

- уверение за стручна подготовка и 
- програма за деловна и развојна политика на бро-

керската куќа за наредните две години. 
(3) Комисијата е должна да даде образложение во 

случај на недавање на согласност за именување на ди-
ректор на брокерската куќа. 

(4) Начинот и постапката на давањето согласност 
за именување на директор на брокерската куќа ги 
пропишува Комисијата." 

Член 16 
Во членот 117 став (3) точката се брише и се дода-

ваат зборовите: "за претходната година". 

Член 17 
Во членот 128 ставот 3 се менува и гласи: 
" (3) Учеството на поединечен основач во основна-

та главнина на Централниот депозитар за хартии од 
вредност може да биде најмногу до 15% од износот на 
акциите." 

Член 18 
Во членот 132 се додаваат три нови става (2) (3) и 

(4), кои гласат: 
" (2) Кон барањето за давање согласност за имену-

вање на директор на Централниот депозитар за хар-
тии од вредност се доставуваат следниве документи: 

- кратка биографија за предложениот кандидат за 
директор; 

- одлука на надлежниот орган за именување на 
предложениот кандидат за директор; 

- уверение за неосудуваност од областа на финан-
сиите и да не е под истрага; 

- уверение за стручна подготовка и 
- програма за деловна и развојна политика на Цен-

тралниот депозитар за хартии од вредност за наредни-
те две години. 
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(3) Комисијата е должна да даде образложение во 
случај на недавање согласност за именување на дирек-
тор на Централниот депозитар за хартии од вредност. 

(4) Начинот и постапката на давањето согласност 
за именување на директор на Централниот депозитар 
за хартии од вредност го пропишува Комисијата." 

Член 19 
Насловот на членот 152 се менува и гласи: "Поим 

за внатрешна информациј а". 

Член 20 
Насловот на членот 153 се менува и гласи: "Суб-

јекти кои подлежат на обврска за чување внатрешни 
информации". 

Член 21 
Во членот 158 по ставот (1) се додава нов став (2) 

кој гласи: 
"Најмалку два члена професионално се ангажира-

ни во работењето на Комисијата." 

Член 22 
Во членот 163, став (1), точката 4 се менува и гла-

си: 
"4. Врши контрола на целокупната документација 

кај субјектите издавачи на хартии од вредност, презе-
ма мерки и донесува одлуки за заштита на интересите 
на лицата кои се сопственици или инвестираат во хар-
тии од вредност и спречува нечесни и незаконита деј-
ности поврзани со работењето со хартии од вредност;" 

Во точката 7 запирката по зборот "банките" се 
брише. 

По точката 14 се додаваат две нови точки 15 и 16, 
кои гласат: 

"15. Го пропишува начинот и постапката на тргу-
вање со долгорочни хартии од вредност издадени во 
Република Македонија со кои ќе се тргува надвор од 
границите на Република Македонија; 

16. Ги пропишува условите за учество на овласте-
ните учесници на Берзата при тргување на странски 
берзи." 

Точките 15 и 16 стануваат точки 17 и 18. 

Член 23 
Во членот 164 став (1) по точката 7 се додаваат три 

нови точки 8, 9 и 10, кои гласат: 
"8. Надомест за реализирани берзански трансак-

ции од кои Берзата остварува приход; 
9. Надомест од приходите на брокерските куќи; 
10. Надомест од приходот на Централниот депози-

тар за хартии од вредност и" 
Точката 8 станува точка 11. 

Член 24 
По членот 164 се додава нов член 164-а, кој гласи: 

"Член 164-а 
Примена на Законот за општа управна постапка 
(1) Ако со овој закон поинаку не е определено, во 

постапката при донесувањето на решение се примену-
ва Законот за општа управна постапка. 

(2) Против решението што во управна постапка го 
донесува Комисијата, може да се изјави жалба до Ко-
мисија на Владата на Република Македонија." 

Член 25 
Во член 165 се додаваат два нови става (3) и (4), 

кои гласат: 
" (3) Раководниот орган и лицата со посебни овлас-

тувања доколку во утврдениот рок од членот 171 став 
(3) не ги пренесат акционерските книги во Централ-
ниот депозитар за хартии од вредност, ќе се казнат со 
затвор од една до три години. 

(4) Раководниот орган доколку на сопствениците 
на хартии од вредност им го попречува остварувањето 
на правата од хартиите од вредност ќе се казни со зат-
вор од една до три години." 

Член 26 
По членот 166 се додава нов член 166-а, кој гласи: 

"Член 166-а 
Раководниот орган кој на сопствениците на хартии 

од вредност им го попречува остварувањето на права-
та од хартиите од вредност и при тоа се предизвикува 
поголема имотна штета, ќе се казни за прекршок во 
висина на десетократен износ на причинетата штета." 

Член 27 
Во членот 170 зборовите: "членовите 159 и 161" се 

заменуваат со зборовите: "членот 159". 

Член 28 
Во членот 173 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
"Берзата е должна својата организација, работење 

и општи акти да ги усогласи со одредбите на овој за-
кон во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон." 

Член 29 
Во членот 174 ставот 1 по зборовите: "тргувањето 

со" се додаваат зборовите: "веќе издадените". 

Член 30 
Се задолжува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за хартии од вредност. 

Член 31 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

738. 
Врз основа на член 52, 56, 61 и 78 од Законот за 

внатрешна пловидба ("Сл. весник на Република Маке-
донија" бр. 27/2000), министерот за транспорт и врски, 
донесе 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА ЧАМЦИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на утвр-
дување способноста за пловидба на чамците, впишува-
њето и определувањето имиња и ознаки на чамците, 
начинот на водење на регистарот на чамци, образецот 
и содржината на пловидбената дозвола и регистарска-
та ознака, опременоста за безбедна пловидба, програ-
мата и начинот на полагање стручен испит за стекну-
вање звање управувач на чамец и образецот на увере-
нието за способеност за управување со чамец. 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следново значење: 
1. Чамец за вршење стопанска дејност е чамец за 

превоз на патници и/или предмети и стока со наплата, 
риболов, вадење песок, камен и др; 

2. Чамец за сопствени потреби е чамец за спорт и 
рекреација; 

3. Чамец за јавни намени е чамец чиј носител на 
правото на располагање е државата или нејзин орган, 
а не е воен чамец и не е наменет за стопански цели; 

4. Чамец на весла е чамец кој се движи со помош 
на весла; 

5. Мотопед чамец е чамец кој се движи со помош 
на механички двигател (вграден или вонбродски); 

6. Глисер е пловен објект кој со помош на меха-
нички двигател лизга по површината на водата; 

7. Скутер (џет ски) е пловен објект во категорија-
та чамци со механички двигател што му овозможува 
лизгање по површината на водата; 
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8. Чамец на едра (платно) е секој чамец кој како 
механички двигател користи едра со соодветна повр-
шина; 

9. Лица на чамец се лица натоварени на чамец, 
вклучувајќи го и екипажот на чамецот, со тоа што две 
деца до 10 години се сметаат како едно возрасно лице. 

II. УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ 
ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЕЦ 

1. Преглед на чамец 

Член 3 
Чамецот е способен за пловидба во определено 

подрачје, доколку неговата конструкција, пловните 
својства, механичкиот двигател и опремата одговара-
ат на одредбите на овој правилник. 

Ново изградениот чамец, како и чамецот на кој се 
врши преправка, е способен за пловидба, доколку не-
говата конструкција, пловните својства, механичкиот 
двигател и опремата одговараат на одредбите на овој 
правилник. 

Член 4 
На субјектите кои изградиле чамец, им се издава 

свидетелство за градба. 
Образецот на свидетелството за градба е составен 

дел на овој правилник (образец број 1). 

Член 5 
Способноста за пловидба на чамец се утврдува со 

основен, редовен и вонреден преглед. 
Член 6 

Основен преглед на чамецот се врши на суво и во 
вода. 

На основен преглед подлежат чамците што се впи-
шани во регистарот на чамци. 

Основниот преглед се врши пред уписот на чаме-
цот во регистар на чамци, како и после секоја преп-
равка на чамецот или промена на неговата намена или 
подрачјето на пловидбата. 

Член 7 
Редовен преглед на чамецот се врши во пропишан 

рок, означен во пловидбената дозвола. 
Со редовен преглед се утврдува состојбата на тру-

пот на чамецот, механичкиот двигател и опремата на 
чамецот. 

Член 8 
На вонреден преглед подлежи чамец впишан во 

регистарот на чамци, кога претрпел незгода (судар, 
потоне, заринка, се оштети, опожари и сл.), како и во 
случај кога постои оправдано сомневање дека чаме-
цот не ги исполнува пропишаните услови во поглед на 
способноста за пловидба. 

Член 9 
Со основен преглед се проверува: 
1. Конструкцијата и квалитетот на изградбата на 

трупот; 
2. Пловните својства на чамецот; 
3. Исправност на уредите на чамецот; 
4. Исправност на механичкиот двигател и 
5. Квалитетот, количината и распоредот на опре-

мат а на чамецот. 
Член 10 

Проверката на конструкцијата на трупот и квали-
тетот на изработката на трупот на чамецот се врши со 
проверување и одобрување на: 

1. Техничката документација врз основа на која се 
градел чамецот; 

2. Квалитетот на материјалот вграден во чамецот; 
3. Распоред и димензии на елементите на конструк-

цијата на трупот на чамецот; 
4. Начин на спојување на конструктивните елемен-

ти на трупот на чамецот; 
5. Квалитет на изработката. 

Проверката на конструкцијата и квалитетот на 
изработката на трупот на чамецот изработен од стак-
лопластика уште се врши со оптоварување на чамецот 
на суво, така што чамецот се потпира на предниот дел 
(прамец) и на задниот дел (крма) под кобилицата и 
двојно се оптоварува со лица и опрема што чамецот мо-
же да ги носи и под оптоварување се остава пет минути, 
а потоа се утврдува дали настанало деформирање. 

Деформирањето од став 2 на овој член се утврдува 
со мерење на искривеноста на кобилицата на чамецот 
на средината и на краевите. Искривеноста не смее да 
биде поголема од 1/400 дел од должината на чамецот, 
при што не смее да остави никакви трајни деформа-
ции. Мерењето се врши пред, за време и по оптерету-
вање на чамецот. 

Сите отвори на трупот на чамецот, мораат по сво-
јата цврстина и конструкција да бидат така осигурени 
што да овозможат непотонливост на чамецот во слу-
чај на негово оштетување. 

Член 11 
Чамецот изработен од гума и чамец изграден во 

странска држава, треба да има исправа (атест) за град-
ба издадена од овластена организација. 

Член 12 
Конструкцијата и квалитетот на изработката на 

трупот на чамецот изработен од повеќе различни ма-
теријали се проверува со примена на еден или повеќе 
начини пропишани во член 10 од овој правилник, во 
зависност од материјалот од кој е изработен трупот на 
чамецот. 

Член 13 
По извршениот преглед и проверка на чамецот, на 

начин пропишан во член 10 на овој правилник, се сос-
тавува записник за извршениот преглед и утврдената 
состојба. 

Член 14 
Чамец наменет за превоз на патници, ако нема па-

луба мора да има страни, сметајќи од подот до горни-
от раб на цврстата страна на палубата (разме) во виси-
на од: 

1. Чамец до 6 м. должина -70 см. 
2. Чамец до 10 м. должина -80 см. 
3. Чамец преку 10 м. должина -90 см. 
Чамец кој има делумна или целосна палуба и е на-

менет за превоз на патници, треба да има ограда на 
палубата висока 80 см. со тоа што растојанието меѓу 
хоризонталните пречки да не е поголемо од 20 см. ос-
вен ако постои соодветна цврста мрежа. 

Член 15 
На моторен чамец наменет за превоз на патници, кој 

има механички вграден двигател, просторот за моторот 
треба да биде заштитен со преграда или сандак одвоен 
од просторот наменет за патниците. Ако преградата или 
сандакот се дрвени, истите од страните на моторот треба 
да бидат обложени со лим. Издувната цевка треба да би-
де обложена со огноотпорен материјал. 

Подот на чамецот во машинскиот простор од став 
1 на овој член, треба да биде ребрест лим, или од дрво 
обложен со огноотпорен материјал. 

Вонбродските мотори треба да се поставени на со-
одветно место на пловниот објект. 

Резервоарот за гориво и доводот на гориво треба 
да се изработени од материјал отпорен на нафтени де-
ривати. 

2. Кормиларски уред и кормиларско место 

Член 16 
Кормиларскиот уред со својата конструкција тре-

ба да обезбеди сигурно водење на чамецот. 
Во случај на дефект на кормиларскиот уред, треба 

да е предвидена можност за резервно кормиларење, 
дури и со ограничени способности. 

Кормиларско место е место од кое безбедно се уп-
равува со чамец и механичкиот двигател. 
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3. Бучавост 

Член 17 
Бучавоста што чамецот ја создава, мерена на одда-

леченост на 30 м. од чамецот, не смее да биде поголе-
ма од 70 децибели, при номиналната јачина на мото-
рот. 

На чамецот со затворено управувачко место, буча-
воста не смее да биде поголема од 75 децибели, мере-
на во висина на главата на управувачот. 

4. Пловни особини на чамецот 
Член 18 

Пловноста на чамецот се утврдува со пресметува-
ње на неговата истиснина, тежина, носивост, товарна 
водена линија и стабилитет. 

Истиснината на чамецот се пресметува со множе-
ње на должината и ширината на чамецот (мерење на 
соодветната водена линија) на средниот газ, со коефи-
циентот на исполнетост на истиснината и специфична-
та тежина на водата. 

Тежината на чамецот се утврдува со множење на 
истиснината на чамецот со коефициентот на вграде-
ниот материјал во чамецот. 

Носивост на чамецот е разлика меѓу истиснината 
на чамецот со полни резерви (гориво, мазиво, вода за 
пиење, храна, багаж) екипаж, товар или патници и те-
жина на опремениот празен чамец. 

Корисна носивост на чамецот е дел од вкупната 
носивост на чамецот, а ја сочинуваат најголемиот број 
на патници, или најголемата количина на товар што 
чамецот ја превезува. 

Член 19 
Слободната страна на чамецот се пресметува со 

мерење на вертикалното растојание од товарната во-
дена линија до горниот раб на палубата, кај чамци со 
палуба, односно кај чамци со надградба, чамци без па-
луба или чамци со делумна палуба до горната ивица 
на цврстата страна на палубата (разма). 

Слободната страна на палубата се мери вертикал-
но на страните на чамецот од најниската точка на па-
лубата, односно од цврстата страна на палубата (раз-
ма), а треба да изнесува најмалку: 

1. Кај чамец со палуба или со ефикасно затворена 
надградба, наменет за превоз на патници 5 см. за секој 
метар должина на чамецот, а кај чамец определен за 
друга намена 4 см. 

2. Кај чамецот без палуба или со делумна палуба 
наменет за превоз на патници 6 см. за секој метар дол-
жина на чамецот, а кај чамец определен за друга наме-
на 4 см. 

Член 20 
Чамците наменети за вршење стопанска дејност на 

надворешните страни од чамецот, треба да имаат обе-
лежена ознака на водената линија со димензии 150 мм. 
х 15 мм. 

Член 21 
Стабилитетот на чамецот се утврдува при полно 

опремен чамец со екипаж и тоа: 
1. Чамец со палуба или со ефикасно затворена над-

градба, се оптоварува по должината на едната страна 
со 4 лица на 1 м2, но не повеќе од дозволениот број ли-
ца кои чамецот може да ги превезува и 

2. Чамец без палуба или со делумна палуба се оп-
товарува по должината на едната страна со половина 
од бројот на лицата кои чамецот може да ги превезу-
ва. 

При испитувањето на стабилитетот на чамецот од 
став 1 на овој член, чамецот не смее да се навали пове-
ќе од 12 степени, со тоа што во случајот од точка 1 на 
овој член, линијата на работ од палубата треба да ос-
тане над нивото на водата, а во случајот од точка 2 на 
овој член најниската точка од цврстата страна (разма) 
треба да биде најмалку 1 см. над нивото на водата за 
секој метар од должината на чамецот. 

Член 22 
Најголемиот дозволен број лица што со чамец сме-

ат да се превезуваат се определува според стабилите-
тот и просторот за сместување на лица, а се определу-
ва на следниот начин: 

- кај чамец со палуба или со ефикасно затворена 
надградба, најголемиот дозволен број на лица се опре-
делува така што расположивата површина на палуба-
та за сместување лица се дели со коефициентот 0,5, а 
кај чамци без палуба расположивата површина се де-
ли со 0,4. 

При определување на најголемиот дозволен број 
патници од став 1 на овој член треба да се обезбеди 
место за седење за секој патник со должина на седиш-
тето од 50 см. 

Со чамец пократок од 3 м. должина едновремено 
може да се превезуваат најмногу две лица. 

Член 23 
На чамец наменет за превоз на патници, треба на 

видно место да биде истакнат најголемиот дозволен 
број на патници што чамецот смее да ги превезува. 

Член 24 
На барање на сопственикот на чамецот за промена 

на намената или подрачјето на пловидба на чамецот, 
Капетанијата на пристаништата, или овластената ор-
ганизација од Министерството за транспорт и врски, 
заради безбедност на внатрешната пловидба може да 
го намали или зголеми бројот на патниците или коли-
чина на товарот што чамецот смее да ги превезува, 
или да го ограничи, односно да го прошири подрачјето 
на пловидба на чамецот. 

5. Опрема на чамецот 

Член 25 
Чамецот наменет за вршење стопанска дејност и 

за јавна намена мора да биде опремен со: 
1. Котва со соодветна пропишана тежина, согласно 

правилата за градба на чамци и котвен ланец; 
2. Уред за приврзување; 
3. Резервно рачно рудо; 
4. Пумпа или сад за црпење вода; 
5. Две весла со палци или вилушка и чакља; 
6. Пропишани светла; 
7. Три црвени рачни факли; 
8. Секира и преносен противпожарен апарат; 
9. Целосно опремена кутија за прва помош; 
10. Венец за спасување со ознака од чамецот, со 

25м. јаже ф6мм. појаси за спасување од кои 10% наме-
нети за деца; 

11. Резервни делови и комплет алати за одржување 
на механичкиот двигател; 

12. Сигурносна нараквица и ретровизор на глисер 
или скутер кој влече скијач, или воздушна перница 
(банана); 

13. Батериска лампа; 
14. Радио станица и 
15. Сад за собирање отпадни масла. 
Веслата од точка 5 на овој член, може да се заме-

нат со резервен вонбродски мотор. 

Член 26 
Чамец наменет за лични потреби мора да биде оп-

ремен со: 
1. Котва со соодветна пропишана тежина, согласно 

правилата за градба на чамец и котвен ланец; 
2. Уред за приврзување; 
3. Резервно рачно рудо; 
4. Две весла со палци или вилушка и чакља; 
5. Пропишани светла; 
6. Резервни делови и комплет алати за одржување 

на механичкиот двигател; 
7. Сигурносна нараквица и ретровизор на глисер 

или скутер кој влече скијач или воздушна перница 
(банана); 
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8. Целосно опремена кутија за прва помош; 
9. Доволно појаси за спасување според бројот на 

лицата што се наоѓаат на чамецот; 
10. Батериска лампа и 
11. Сад за собирање отпадни масла. 
Веслата од точка 4 на овој член, може да се заме-

нат со резервен вонбродски мотор. 

III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ РЕГИСТАР 
НА ЧАМЦИ 

Член 27 
Регистарот на чамци се состои од книга за чамци и 

од именик на сопственици на чамец запишан во книга-
та за чамци. 

Книгата се состои од влошка и збирка на исправи, 
составен дел на влошката. 

Секој чамец се запишува во посебна влошка. 

Член 28 
Влошката има два листа во кои се запишува: озна-

ката и името на чамецот, пристаниште на записот, ма-
теријал од кој чамецот е изграден, должина, ширина и 
висина на чамецот изразена во метри, БРТ, истиснина, 
носивост на чамецот, вид и јачина на механичкиот 
двигател изразена во Кв. дата на уписот, назив, однос-
но име и презиме на сопственикот, податоци за извр-
шениот преглед, податоци за извршена промена на 
сопственоста на чамецот, или механичкиот двигател, 
податоци за решението за вршење стопанска дејност и 
белешка. 

Образецот на влошката на книгата за чамци е сос-
тавен дел на овој правилник (образец бр. 2). 

Член 29 
Збирката на исправи ги содржи исправите врз ос-

нова на кои е извршено впишувањето на чамецот во 
регистар на чамци, свидетелство за градба на чамец, 
записник за извршен преглед, свидетелство за бажда-
рење и други исправи во врска со чамецот. 

Член 30 
Именикот на сопственици на чамец содржи назив и 

седиште, односно име, презиме и живеалиште на 
сопственикот и ознака на чамецот. 

Именикот на сопственици на чамци се води по аз-
бучен ред. 

Член 31 
Формата на пловидбената дозвола за чамец, впи-

шан во регистарот на чамци е правоаголна, триделна, 
со димензии 220 х 115 мм, печатена на полутврда хар-
тија со светло сива боја, вметната во проѕирна плас-
тична фолија. 

Насловната страна на пловидбената дозвола содр-
жи: 

- прв дел: натпис "Република Македонија", Минис-
терство за транспорт и врски, Капетанија на приста-
ништата-Охрид, национална ознака "МК", назив 
"Пловидбена дозвола", на француски јазик "Permis de 
navigation", место за запишување регистарска ознака и 
име на чамецот; 

- втор дел: напомена; 
- трет дел: важност на пловидбената дозвола, мес-

то за печат и потпис на овластено лице. 
Внатрешната страна на пловидбената дозвола со-

држи: 
- прв дел: број на пловидбена дозвола, ден на изда-

вање, важност, место за печат и потпис на овластено 
лице, име и презиме, односно назив на сопственикот, 
адреса-седиште, носител на правото на користење, вид 
на пловен објект, број на лица и тежина што е спосо-
бен да превезува; 

- втор дел: карактеристики на чамецот (димензии, 
истиснина и носивост), карактеристики на механички-
от двигател (тип, марка, јачина и сериски број), број 
на членови на екипаж; 

- трет дел: опрема и подрачје на пловидба. 
Образецот на пловидбената дозвола е составен дел 

на овој правилник (образец бр. 3). 

IV. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОЗНАКА И ИМЕ 
НА ЧАМЕЦОТ 

Член 32 
Чамец впишан во регистар на чамци треба да има 

ознака, а може да има и име. 
Името на чамецот го определува сопственикот на 

чамецот. 

Член 33 
Ознаката на чамецот се состои од почетните две 

букви земени од името на седиштето на Капетанијата 
на пристаништата-Охрид (ОН) и бројот што го озна-
чува редниот број под кој чамецот е запишан во регис-
тарот на чамци. 

На чамците за вршење стопанска дејност, ознаката 
на чамецот се состои од редниот број под кој чамецот 
е запишан во регистарот на чамци, а потоа ознаката 
од почетните букви земени од името на седиштето на 
Капетанијата на пристаништата-Охрид (ОН). 

Член 34 
Ознаката на чамецот треба да биде испишана на 

двете слободни страни на предниот дел (прамецот) на 
чамецот. 

Ако чамецот има име, тоа се пишува на двете сло-
бодни страни на задниот дел (крмата) на чамецот. 

Ознаката на едрилица треба да биде испишана на 
највидливата внатрешна страна на трупот на едрили-
цата. 

Член 35 
Ознаката и името на чамецот треба да бидат уред-

но испишани, со боја видно различна од бојата на ча-
мецот. 

Големината на буквите и броевите од ознаката на 
чамецот се во размер со големината на чамецот, испи-
шани така што да се видливи од поголема оддалече-
ност. Големината на буквите и броевите треба да из-
несува најмалку 10 см., односно 20 см. за глисер. 

Член 36 
Чамец за јавни намени може на обете страни да 

има испишан назив на органот во чија сопственост е 
чамецот, односно скратен или вообичаен назив на тој 
орган (капетанија, полиција, царина и сл.). 

V. НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ 
УПРАВУВАЧ НА ЧАМЕЦ 

Член 37 
Кандидатот за управувач на чамец до Капетанија-

та на пристаништата поднесува пријава за полагање 
испит кон која приложува доказ дека ги исполнува 
пропишаните услови во поглед на здравствената спо-
собност за управувач на чамец. 

Испит за прва помош не полагаат кандидатите кои 
веќе го положиле овој испит пред друг орган и за тоа 
пред Комисијата ќе достават доказ. 

Усмениот дел од испитот кандидатите го полагаат 
одделно. 

Предметите се полагаат по редослед пропишан во 
испитната програма. 

Практичниот дел од испитот се полага на чамец. 
Кандидатот кој неоправдано се откаже од 

полагање испит, или поправен дел од испитот се смета 
дека не го положил испитот. 

Кандидатот кој ќе покаже недоволно знаење по 
два предмета се смета дека не го положил испитот. 

Доколку кандидатот покаже недоволно знаење од 
еден предмет, може да полага поправен испит од тој 
предмет во првиот нареден рок, но не пократок од 15 дена. 

По завршувањето на испитот, Комисијата ги оце-
нува кандидатите со гласање и утврдување дали кан-
дидатот го положил испитот или не. 
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Претседателот на испитната комисија во прису-
ство на членовите на Комисијата, му го соопштува ус-
пехот од испитот на кандидатот. 

За текот на полагањето на испитот за секој канди-
дат одделно се води записник во кој се внесуваат сите 
податоци од значење за испитот, како и оценка дали 
кандидатот го положил испитот или не. 

Член 38 
Формата на уверението за оспособеност за управу-

вање со чамец е правоаголна со димензии 105 х 75 мм, 
печатена на полутврда хартија со бела боја, вметната 
во проѕирна пластична фолија. 

Предната страна од уверението содржи: Република 
Македонија, Министерство за транспорт и врски, Ка-
петанија на пристаништата-Охрид, национална ознака 
"МК", назив "Уверение за оспособеност за управува-
ње со чамец" на француски јазик "Permis de conduire", 
регистарски број, ЕМБГ, име и презиме и место и да-
тум на раѓање. На левиот долен агол има простор за 
слика со димензии 30 х 35 мм. 

Задната страна (опачината) од уверението содржи: 
вид на чамецот кој лицето наведено од предната стра-
на на уверението е способно да го управува, датум и 
место на полагање на стручниот испит и место за пе-
чат и потпис на овластено лице. 

Образецот на уверението за оспособеност за упра-
вување со чамец е составен дел на овој правилник (об-
разец бр. 4). 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 39 

Со денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник, престануваат да се применуваат правилата за 
градба на чамци и правилата за баждарење на чамци 
утврдени со Југословенскиот регистар на бродови. 

Член 40 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 02-4319 Министерство 

19 април 2001 година за транспорт и врски 
Скопје Министер, 

Љупчо Балкоски, с.р. 
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Друштвото ќе ги обавува следните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

34/2001. (3188) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1662/2000, на регистарска влошка бр. 012367, 
го запиша во трговскиот регистар Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги "П Н Г" ДООЕЛ увоз-из-
воз Охрид, ул. "Александар Гушо" бр. 14. 

Основна главница на Друштвото е 5.100,00 дем во 
денарска противвредност. 

Основач и управител на Друштвото е Грозданоски 
Благоја, овластено лице за застапување на Друштвото 
во внатрешниот и надворешниот промет. 

Дејности: 01.11, 15.11, 15.12, 15.98, 20.40, 20.51, 
25.23, 25.24, 28.62, 28.72, 
45.41, 
51.22, 
51.54, 
52.42, 

55.30, 60.22, 60.24, 63.30, 65.23, 70.20, 71.40, 74.12, 74.14, 
74.20, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет. 

Друштвото истапува во правниот промет во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
Друштвото одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1662/2000. (3189) 

21.23, 24.51, 25.13, 25.22 
45.22, 45.25, 45.31, 45.33 
50.10, 50.20, 50.30, 51.21 
51.35, 51.36, 51.45, 51.47 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25 

, 45.42, 45.43, 45.44 
, 51.31, 51.32, 51.33 
, 51.57, 51.70, 52.11 
, 52.44, 52.45, 52.47 

21.21, 
45.21, 
45.45, 
51.34, 
52.12, 
55.23, 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1696/2000, на регистарска влошка бр. 012401, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Друштвото за услуги и промет "Сонце" Битола 
ДООЕЛ ул. "Св.Климент Охридски" бр. 70, Битола. 

Друштвото е регистрирано за следните дејности: 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 63.21, 63.30, 
65.12/3, 74.40, 74.84, реекспорт, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1696/2000. (3187) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 34/2001, на регистарска влошка бр. 012466, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Трговското друштво за угостителство, трговија 
и услуги "ЦЕЗАР" увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. 
"Борис Кидриќ" бр. 30, Битола. 

Основач Јани Марковски. 
Управител: Атанас Марковски од Битола со неогра-

ничени овластувања. 
Одговорност: полна одговорност со целиот имот. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 50/2001, на регистарска влошка бр. 012482, го 
запиша во трговскиот регистар основањето ДОО на 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги ШАКИР-ПРОМ Охрид д.о.о. ул. "Аџи Мустафа" 
бр. 95, Охрид. 

Содружници: Усеиноски Шакир и Усеиноски Зубер 
- ШАКИР-ПРОМ Охрид, д.о.о. со договор. 

Седиште: Охрид, ул."Аџи Мустафа" бр. 95. 
Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 

01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 74.82, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.30, 74.12, 
74.40, 92.71, откуп на земјоделски и сточарски произ-
води, откуп на мед, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување во промет со стоки и услу-
ги, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, изведување на инвестициони работи 
во земјата и странство, угостителски и туристички ус-
луги, превоз на стоки и патници во меѓународниот 
друмски сообраќај, малограничен промет, меѓународ-
на шпедиција, реекспорт. 

Трговското друштво во промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња, а за преземените обврски одговара со целиот имот 
- полна одговорност. 

Лице овластено за застапување - управител е Усти-
јаноски Шакир од Охрид. 

Содружниците во Друштвото вложуваат средства во 
износ од 5.700 германски марки во денарска против-
вредност или 176.700,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
50/2001. (3191) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1722/2000, на регистарска влошка бр. 012427, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
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ДОО на Трговското друштво за производство, тргови-
ја, угостителство и услуги Николов Горан "ГОТА-
КОМ" Охрид ДОО ул. "Мирче Ацев" бб, Охрид. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.65, 51.70, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.63, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.21, 71.32, 
71.33, 45.44, 45.45, 15.32, 15.33, 15.52, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 15.93, 74.82, 74.84, 15.98/1, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.42, 45.41, 45.43, 74.12, 74.20/1, 15.82/2, 80.41, 
25.22, 25.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 92.32, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет, посредување и застапување во прометот 
со стоки и услуги, посредување и застапување со стока 
со моторни возила, делови за моторни возила и при-
бор, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
воздушниот и патничкиот сообраќај, меѓународна 
шпедиција, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Со друштвото управува управителот Николоски Го-
ран, управител со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1722/2000. (3192) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 20/2001, на регистарска влошка бр. 012452, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО 
на Трговското друштво во мешовита сопственост за 
производство, трговија, градежништво и услуги Љуп-
чо и Франтишек "ЧЕ-МАС" с. Велгошти Охрид ДОО. 

Седиште: с. Велгошти Охрид. 
Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 50.10, 

50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.65, 51.70, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 51.44, 51.52, 51.55, 
51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.47, 52.45, 52.46, 52.48, 52.63, 51.64, 51.66, 
52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 17.22, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 
18.21, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.21, 
71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 45.44, 45.45, 15.32, 15.52, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 15.93, 18.22, 18.23, 18.24, 15.96, 15.84, 15.97, 
74.82, 15.98/1, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.41, 45.43, 74.20, 
15.82/2, 80.41, 25.22, 25.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 90.00, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и услуги, посредување и заста-
пување со стока со моторни возила, делови за моторни 
возила и прибор, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во воздушниот и патничкиот сообраќај, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Со друштвото управува управителот Шуминоски 
Љупчо, управител со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
20/2001. (3193) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1694/2000, на регистарска влошка бр. 012399, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало и ус-
луги "ХЕР-КОМ" експорт-импорт Битола ДООЕЛ 
ул. "Борис Кидриќ" бр. 48/32, Битола. 

Се основа друштво со ограничена одговорност од 
едно лице со фирма: Друштво за трговија на големо и 
мало и услуги "ХЕР-КОМ" експорт-импорт Битола 
ДООЕЛ. 

Седиштето е во Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 
48/32. 

Единствен содружник е Зоран Мицевски од Битола. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 

50.40/1, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.21, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.45, 51.47, 55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 71.10, 74.70, 
93.03, 93.01, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт 
на стоки, малограничен промет. 

Основната главница на Друштвото изнесува 5.060 
дем. или во денарска противвредност 156.860 ден. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокупниот имот, со 
полна одговорност. 

Зоран Мицевски - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1694/2000. (3195) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 

7815/* на м.в. "Кљуково", нива 3 класа, во вкупна по-
вршина од 1535 м2, и КП бр. 7815/* на м.в. "Кљуково", 
нива 3 класа, во вкупна површина од 2500 м2, опишани 
по ПЛ бр. 7714 на КО Тетово, за вкупна купопродаж-
на цена од 400.000,00 денари, сопственост на Алими 
Харун од Тетово, ул."Вардарска" бр. 51. 

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 на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(8927) 
Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 

6682/2 на м.в. " Деребој", нива 2 класа, во вкупна повр-
шина од 2339 м2, опишано по ПЛ бр. 13141 на КО Те-
тово, за вкупна купопродажна цена од 280.000,00 дена-
ри, сопственост на Стојче Јосифовски од с.Јегуновце -
Тетово. 

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 на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(8733) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на 
КП бр. 1121, план 006, скица 001, на м.в. "Дупките", 
класа 3, со површина од 5378 м2, и пасиште на КП бр. 
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1121, план 006, скица 001, на м.в. "Дупките", класа 3, со 
површина од 1000 м2, за цена од 100.000,00 денари заве-
дени во ИЛ бр. 571 за КО Шивец, сопственост на То-
ме Јанчев од Кавадарци, ул. "29-ти Ноември" бр. 22. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(8734) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на 
КП бр. 8470, план 016, скица 016, на м.в. "Поројници-
те", класа 3, со површина од 7076 м2, и КП бр. 8470, пл-
ан 016, скица 016, на м.в. "Поројниците", со површина 
од 34 м2, или вкупно 7110 м2, за цена од 250.000,00 дена-
ри заведени во ИЛ бр. 2877 за КО Кавадарци 1 вон, 
сосопственост на Марика Милошевиќ од Скопје, ул. 
"90"бр.13 и Велика Поповска од Скопје, ул."90"бр. 13. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(8735) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на 
КП бр. 6069, план 012, скица 012, на м.в. "Овчка Река", 
класа 3, со површина од 1486 м2, за цена од 30.000,00 
денари заведено во ИЛ бр. 3616 за КО Кавадарци 1 
вон, сопственост на Илија Јованов од Кавадарци, ул. 
"Ресавска" бр. 11. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(8737) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа градина на 
КП бр. 3731, план 056, скица 000, на м.в. "Огради", 
класа 1, со површина од 1637 м2, за цена од 30.000,00 
денари заведено во ИЛ бр. 1335 за КО Росоман, соп-
ственост на Блажо Стојанов од Кавадарци, ул. "Даме 
Груев" бр. 14. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(8738) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП 
бр. 1675, план 006, скица 007, на м.в. "Лаката", класа 2, 
со површина од 1248 м2, и нива на КП бр. 1678/1, план 
006, скица 007, на м.в. "Лаката", класа 2, со површина 
од 1059 м2, или вкупно 2307 м2, за цена од 35.000,00 де-

нари заведени во ИЛ бр. 179 за КО Марена, сопстве-
ност на Илија Поп-Ицов од Кавадарци, бул. "Македо-
нија" бр. 20. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(8739) 

Се продава земјоделско земјиште лозје КП бр. 
5959 на м.в. "Балтепе", лозје 3 класа, во површина од 
2101 м2, опишана по ПЛ бр. 9213 на КО Тетово, сопстве-
ност на Бајрами Шефита Ханифе од Тетово, ул."Ј. Зла-
тановски" бр. 67, за вкупна цена од 273.133,00 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 на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" бр. 4, Тето-
во. (8740) 

Се продава земјоделско земјиште нива 1/7 една 
идеална седмина од КП бр. 328 на м.в. "Прибрежок", 
нива 3 класа, во површина од 7003 м2, опишана по ПЛ 
бр. 32 на КО Шемшово, сопственост на Јашари Еми-
нов Рушан од с.Шемшово, 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 на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" бр. 4, Тето-
во. (8741) 

Се пр одава недвижен имот - нива, клас 4, со повр-
шина од 5560 м2, во Скопје на КП бр. 406, КО Бунар-
џик, во м.в."Рид", сопственост на Велковски Петар од 
с.Бунарџик, Скопје, по цена од 500.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство на купување на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков на ул. "Јани Лукровски" бр. 
14, Гази Баба - Скопје. (8670) 

Се продава идеален дел од 18/50 замјоделско земји-
ште на КП бр. 1165/1, план 3, скица 7, на м.в. "Кодра", 
кое земјиште претставува лозје од 6 класа со вкупна 
површина од 2639 м2, евидентирано во ПЛ бр. 297 за 
КО Кондово како сопственост на продавачот Мехме-
дали Бајрам од Скопје, с.Кондово, за вкупна продажна 
цена од 268.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
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донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов, ул. "Горче Петров" бр. 22, 
Скопје. (8563) 

Се продава недвижен имот 500/1.923 идеални дело-
ви од нива 6 класа, со вкупна површина од 1923 м2, 
што се наоѓа на КП бр. 1258 план 5, скица 5, КО Горно 
Соње, сопственост на Петковски Панче Симеон од 
Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на предме-
тната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарцов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (8518) 

Се продава недвижен имот нива 4 класа, со вкупна 
површина од 105 м2, што се наоѓа на КП бр. 825 план 
5, скица 7, КО Горно Соње, сопственост на Илијевски 
Ване Борче од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарев -
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (8952) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 3282/2, план 57, скица 2, м.в. "Питарница", 
класа 1 нива, со површина од 107 м2, во КО Гостивар, 
заедничка сопственост на Ајрули Фезула Хаќим и дру-
ги од с.Балиндол, Гостивар, за цена од 200.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (8929) 

Се продава невижен имот - земјоделско земјиште 
нива што се наоѓа во КО Батинци на КП бр. 554 во 
вкупна површина од 3204 м2, опишани во ПЛ бр. 194, 
сопственост на Блажеска Добрила од Скопје, ул. "Сла-
вејко Арсов" бр. 20-б, по цена од 240,00 денари по 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до сопственикот на земјиштето Блажеска Добрила од 
Скопје, ул." Славејко Арсов" бр. 20-б. (8951) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадар-
ци 4 град, на КП бр. 8901, план 19, скица 19, во м.в. 
"Амзовец", катастарска култура нива, катастарска 
класа 6, во површина од 2326 м2, и на КП бр. 8902, 
план 19, скица 19, во м.в. "Амзовец", катастарска кул-
тура нива катас. класа 6, во површина од 1292 м2, соп-
ственост на Јовачевски Никола од Кавадарци, ул. "Ва-
сил Главинов" бр. 21, за вкупна купопродажна цена од 
15.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (9212) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Ваташа, 
на КП бр. 868 дел 1, во м.в. "Калница", катастарска 
култура нива, катастарска класа 6, во површина од 
3000 м2, и на КП бр. 868/2, во м.в."Калница", катастар-
ска култура и.лозје катас. класа 5, во површина од 
2370 м2, сопственост на СлавкаРистова од Кавадарци, 
ул. "Киро Спанџов" бр. 4, за вкупна купопродажна це-
на од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (9214) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
345/7, план 3, скица 7, м.в. "Црквиште" култура нива 
класа 3, со површина од 517 м2, запишано во ПЛ бр. 
1274 за КО Волково, сопственост на Стефановска 
Султана, за цена од 165.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на предимство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотар Златко Николовски, бул."Партизански Од-
реди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (8665) 

Се продава недвижен имот ниви на КП бр. 82, 157, 
397, 508, 515, 591, за КО Драгош, запишани во ПЛ бр. 
70 за КО Драгош во вкупна површина 66.75 м2, сопст-
веност на Горшевска (Грданова Цвета) Цветанка од 
Битола, ул. "13-та" бр. 16, за вкупна купопродажна це-
на од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници 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 Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до продавачот на гореназначената адреса, или до но-
тарот м-р Веселинка З драпкова, Битола, ул. "Мечкин 
камен" бр. 20. (9300) 

Се продава недвижен имот ниви за КО Драгош, за-
пишани во ПЛ бр. 70 за КО Драгош: КП бр. 943, нива 
класа 4 на м.в."Под Лозје" во површина од 854 м2, КП 
бр. 1543, нива класа 2 на м.в."Полего" во површина од 
647 м2, КП бр. 1543, овошна градина класа 4 на м.в. 
"Полего" во површина од 1393 м2, или во вкупна повр-
шина од 2894 м2, сопственост на Горшевска (Грданова 
Цвета) Цветанка од Битола, ул. "13-та" бр. 16, за вку-
пна купопродажна цена од 20.000,00 денари, преку 
полномошник Бојлевиќ Цветанка, ул."Буковски Мо-
ст" бр. 8-а. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници 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 Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до продавачот на гореназначената адреса, или до но-
тарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин 
камен" бр. 20. (9304) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
6724/1 на м.в. "Скопски Пат", градина 1 класа, во по-
вршина од 1250 м2, и КП бр. 6724/1 на м.в. "Скопски 
Пат", нива 2 класа, во површина од 1875 м2, опишани 
по ПЛ бр. 1771 на КО Тетово, за вкупна купопродаж-
на цена од 180.000,00 денари, сопственост на Асани Ре-
цеп Кахил од Тетово, ул."Д.Г.Кара" бр. 17. 

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 на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се дос-
тават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Те-
тово. (9301) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
652/1 на м.в. "Ограде", нива 3 класа, во површина од 
3990 м2, опишана по ПЛ бр. 893 на КО Пршовце, за 
вкупна купопродажна цена од 260.000,00 денари, сосо-
пственост на Сулејмани Сафет, Сулејмани Фадил и 
Сулејмани Алит сите од с.Пршовце - Тетово. 

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 на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(9302) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 2/3 идеален 
дел од КП бр. 14/2-26 нива од 5 класа на м.в. "Горно 
Клуково" во површина од 2339 м2, заведена во ПЛ бр. 
952 за КО Галате, сопственост на Љатифи Нијази 
Менсур од с.Топлица, за купопродажна цена од 
310.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 

огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (9303) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 идеален 
дел од КП бр. 2178-9-21 нива од 4 класа на м.в. "Про-
падиште" во површина од 6221 м2, заведена во ПЛ бр. 
893 за КО Градец, сопственост на Беќири Садик Бе-
ќир од с.Градец, за купопродажна цена од 128.588,00 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (9305) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од 
КП бр. 702/4 нива од 3 класа на м.в. "Кодра" во повр-
шина од 766 м2, заведена во ПЛ бр. 730 за КО Неготи-
но, сопственост на Адеми Первис Адем од с.Неготино, 
за купопродажна цена од 170.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (9306) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1362989/00,издаден од УВР- Крива Палан-
ка на име Атанасовски Благоја,ул."Илинденска"бр.9, 
Крива Паланка. (9233) 

Пасош бр.0372829,издаден од ОВР - Дебар на име 
Едип Крчишта,Дебар. (9237) 

Пасош бр.1368760 на име Илиев Трпомир,ул."Мав-
рово"бр. 9,Струмица. (9277) 

Пасош бр.01368025 на име Издушнов Мито, с. Грчи-
ште,Валандово. (9278) 

Пасош бр.872352/96 на име Андова Родна,ул."Крсте 
Мисирков"бр.13/26,Велес. (9294) 

Пасош бр.917550 на име Андова Тања,ул."Крсте Ми-
сирко"бр.113/26,Велес. (9295) 

Пасош бр. 0780035,издаден од УВР - Штип на име 
Костовски Трајко,с.Драгоево,Штип. (9316) 

Пасош бр.1399924,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Касами Муарем,с.Батинци,Скопје. (9326) 

Пасош бр.1431126,издаден од УВР - Битола на име 
ЗоранСтојчевски,ул."И.Атанасовски"бр.35/16,Битола. 

Пасош бр. 1030211,издаден од УВ Р- Струмица на име 
Рецепова Гул бенде , с. Банско бр . 168 , Струмица. (9331) 

Пасош бр.1216059, издаен од УВР - Прилеп на име 
Велеска Елена, ул."М. Пијаде" бр.1/35, Прилеп. (6686) 

Пасош бр.0972211/97,издаден од ОВР-Делчево на 
име Јанковски Љубомир, ул. "Вера Јоциќ" бр. 24, Дел-
чево. (7464) 

Пасош бр. 1029180/97,издаден од УВР - Велес на име 
Сафет Фејзов,ул."4 Јули" бр. 7 - Градско,Велес. (9337) 

Пасош бр. 0841411,издаден од УВР - Скопје на име 
Илиевски Митре,ул."Ј. Крчовски"бр.18,Скопје. (9340) 

Пасош бр.1287572/99,издаден од УВР- Тетово на име 
Ани Јакупи,ул. "194" бр.8,н. Дреновец,Тетово. (9341) 

Пасош бр.1342241,издаден од УВР-Тетово на име 
Мемети Хафса,ул."Г.Петров"бр.4,Тетово. (9342) 
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Пасош бр.493519/94,издаден од УВР-Куманово на 
име Арифе Керими,с.Опае ,Куманово. (9343) 

Пасош бр.0944960 на име Тодоровски Димитар,ул. 
"Р. Јовановаки" бр.34,Штип. (9375) 

Пасош бр.1015609/97,издаден од ОВР-Гостивар на 
име Идризи Фаик,с. Калиште,Гостивар. (9396) 

Пасош бр.406427 на име Велиу Ирише,с.Чајле,Гос-
тивар. (9397) 

Пасош бр.629575,издаден од УВР-Струмица на име 
Андонова Билјана,ул."Јајце"бр.2,Струмица. (9400) 

Пасош бр.114099,издаден од УВР - Скопје на име 
Бектеши Наџи,ул."Коста Абрашевиќ"бр.10,Скопје. 

Пасош бр.0789625,издаден од УВР - Скопје на име 
Ристовски Леко,ул."Ресенска" бр. 6/2/1,Скопје. (9403) 

Пасош бр.1025971,издаден од УВР - Скопје на име 
Џемајл Бериша,ул."108" нас.Оризари,Скопје. (9404) 

Пасош бр.1128118,издаден од УВР - Скопје на име 
Касапи Урим,ул."Мито Хаџивасилев"бр.36/2/5,Скопје. 

Чекови бр. 1714528 и 1798535, од тековна сметка бр. 
11480364,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Хамзаоглу Јусуф,Скопје. (9332) 

Чекови од бр. 0160000220490 до 0160000220497, од те-
ковна сметка бр.13231553,издадени од Комерцијална 
банка а.д.-Скопје на име Петровиќ Добри,Скопје.9402 

Работна книшка на име Наталија Димитрова,Скопје. 
Работна книшка на име Ленче Петрушевска,Скопје. 
Работна книшка на име Хамдија Кадри,Скопје.9338) 
Работна книшка на име Џељал Сулис,с. Арачиново, 

Скопје. (9339) 
Работна книшка на име Фатмир Јашари,Скопје.9348 
Работна книшка на име Голчева Гордана, ул. "Горги 

Пулевски" бр. 74,Кочани. (9353) 
Работна книшка на име Ефренова Македонска, ул. 

"Н. Карев" бр.2/2-4/1,Кочани. (9354) 
Работна книшка на име Костова Бранка,ул."Коста 

Рацин" бр.67,Кочани. (9355) 
Работна книшка на име Димитровска Душанка,ул. 

"Скопска" бр.54,Кочани. (9356) 
Работна книшка на име Насковски Игор,Куманово. 
Работна книшка на име Ристовски Стојадин,ул. "Х. 

Карпош"бр.31/16,Крива Паланка. (9360) 
Работна книшка на име Каланоска Вера,Охрид.9367 
Работна книшка на име Климоска Гордана, с. Лес-

коец,Охрид. (9368) 
Работна книшка на име Положани Фадил,Струга. 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Јованчев 

Тони,Скопје. (9344) 
Воена книшка на име Сабри Шабедноновски,ул."Б. 

Единство"бр. 14,Куманово. (9358) 
Свидетелство на име Ниметуља Шабани, с.Студе-

ничани,Скопје. (9346) 
Свидетелство за 8 одделение на име Пајазитов Јакуп 

Џелал, с.Г.Јаболчиште - Чашка,Велес. (9350) 
Свидетелство за 4 одделение на име Зејнелов 

Меќаил Шаип, с. Г.Врановци - Чашка,Велес. (9351) 
Свидетелство на име Шабани Наим,ул. "3 МУБ" бр. 

6/2-17,Куманово. (9359) 
Свидетелство на име Винца Валдете,с.Велешта, 

Струга. (9370) 
Свидетелство за 7 одделение на име Алил Шеху, с. 

Велешта,Струга. (9371) 
Свидетелство за 7 одделение на име Измит Рочи, с. 

Белица,Струга. (9372) 
Свидетелство за 4 одделение на име Кујтим Купа,с. 

Велешта,Струга. (9373) 
Свидетелство на име Јусин Џеваир,с. Радање,Штип. 
Свидетелство на име Ујгуноски Јане,с.Воѓани, 

Прилеп. (9388) 
Свидетелство на име Адеми Ферди,Тетово. (9389) 
Свидетелство на име Лимани Дрита,Тетово. (9391) 
Свидетелство на име Рушити Фикрет, с. Челопек, 

Тетово. (9392) 
Свидетелство на име Хавзии Даут, с.Пирок,Тетово. 
Свидетелство на име Шкуртиме Мислими, с.Д.Гоно-

вица,Гостивар. (9394) 
Возачка дозвола на име Исмаили Елсан,с. Велебрдо, 

Гостивар. (9399) 
Диплома,издадена од МУЦ "Никола Тесла"-Скопје 

на име Лекиќ Миодраг,Скопје. (9405) 
Здравствена книшка на име Пешовска Снежа, 

ул. "Н.Карев" ,Штип. (9376) 

Здравствена книшка на име Митко Димовски,Про-
биштип. (9377) 

Здравствена книшка на име Ристевски Зоран, ул."В. 
Карангелески" бр.3-4-46,Бирола. (9387) 

За игкаснување на име Гегова Стоја,ул."М.Василев" 
Радовиш. (9352) 

Книшка на име Тистевски Тони,ул. "13" бр.9,Битола. 
Штедна книшка на име Камбери Камер,Тетово.9390 
Даночна картичка бр.4030992185806,издадена од 

Управа за приходи на град Скопје на име "Алегро", 
Скопје. (9345) 

Чекови од бр. 4105357 до 4105361, 5121401, 5121402, 
5121404,5121405,3571283,4105354 и 4105355, од тековна 
сметка бр.1152240,издадени од Комерцијлна банка АД 
Скопје на име Блажевска Милка,Скопје. (9241) 

Чекови од бр.150005063003 до 150005063007,од те-
ковна сметка бр. 85052/13, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Јовановска Билјана,Скопје. 

Работна книшка на име Фејзула Тахири,с. Арачи-
ново,Скопје. (9227) 

Работна книшка на име Симоновска Весна,Скопје. 
Работна книшка,издадена од Тетово на име Шериф 

Авдии,с. Јажинце,Тетово. (9236) 
Работна книшка на име Митков Благојчо,ул."А.Ма-

кедонски "бр. 17,Кочани. (9255) 
Работна книшка на име Ванчо Павлов, ул. "1-ви Мај" 

бр.38,Кочани. (9256) 
Работна книшка на име Георгиевски Душко,Берово. 
Работна книшка на име Николовски Илија,Скопје. 
Работна книшка на име Билјана Шуркова-Манас-

кова,ул. "Васа Кошулчева"бр.18,Велес. (9272) 
Работна книшка на име Ангова Санда,с. Прдејци, 

Гевгелија. (9273) 
Работна книшка на име Зајкова Петранка, ул 

."Илинденска" бр. 38,Гевгелија. (9274) 
Работна книшка на име Имероски Илјаз,с.Десово, 

Прилеп. (9281) 
Работна книшка на име Рајатоски Злате, ул."Л. 

Лапецот"бр.266,Прилеп. (9282) 
Работна книшка на име Милошова Анита,Скопје. 
Работна книшка на име Делова Елеонора,Скопје9327 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Кире Трај-

ковски,Скопје. (9235) 
Чековна картичка бр.774-05, на име Бреслиски 

Лупчо,Штип. (9296) 
Свидетелство за 8 одделение на име Селмановиќ 

Сајма, ул."4 Јули" бр.114-Градско,Велес. (9239) 
Свидетелство за 3 степен стручна подготовка на име 

Илиев Гоце,с. Зрновци,Кочани. (9240) 
Свидетелство на име Селмани Лиризан,с. Лојане, 

Куманово. (9259) 
Свидетелство за 8 одделение на име Тафилоска 

Санела, с. Лабуништа,Струга. (9265) 
Свидетелство за 8 одделение на име Томова Ј. 

Невенка,с. Ињево,Радовиш. (9269) 
Свидетелство за 8 одделение на име Стојаноска 

Жаклина,ул."К.Јосифовски" бр. 93,Прилеп. (9275) 
Свидетелство на име Имероски Илјаз,с. Десово, 

Прилеп. (9279) 
Свидетелство на име Јусуфоаски Самин,с. Црниште, 

Прилеп. (9284) 
Свидетелство на име Лирим Османоски, с. Пешта-

лево,Прилеп. (9285) 
Свидетелство на име Севџан Изеиро,с. Житоше, 

Прилеп. (9286) 
Свидетелство за 8 одделение на име Магда Стано-

еска, с. Д. Палчиште,Тетово. (9289) 
Свидетелство на име Лика Ганимете,Тетово. (9290) 
Индекс бр. 16049, издаден од Педагошки Факултет -

Штип на име Кузманова Славица,Скопје. (9297) 
Диплома за завршено природно-математички смер 

во гимназија на име Божиноска Катерина, ул. "Т.Тар-
цан" бр.47,Прилеп. (9280) 

Диплома за завршено средно образование на име 
Стеваноска Татјана,Прилеп. (9283) 

Здравствена книшка на име Нусевиќ Хилди, с. 
Житоше,Крушево. (9287) 

Лиценца за такси превоз бр. Н 055 Рег.55 на име 
ПТТУД "Бете" ДООЕЛ,Струга. (9268) 
Даночна картичка бр.0090609 на име ДООЕЛ"Џејси-
Бизнис" - А,Струмица. (9276) 
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J А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-12/205 

1. Предмет на јавното барање: 
1/1 - Чаршави креветски 25.000 парчиња, 
1/2 - Чаршави трпезариски 3.000 парчиња. 
Производот под реден број 1/1 да биде изработен 

од 100% памук белено платно со тежина од минимум 
165 грама/м2 со процент на собирање 4 до 6% и со ди-
мензии 240х150 см. Производот на реден број 1/2 да 
биде 100% памук со тежина од минимум 190 грама/ со 
процент на собирање од 4 до 6% и со димензии 
140х240 см. 

Понудувачите можат да достават понуда за еден 
или двата производи од предметот на јавното барање. 
Набавката на бараните производи е со можност за по-
делба на количината помеѓу повеќе понудувачи. 

Испораката на бараните производи е франко 
Скопје до 31.08.2001 година. 

Понудувачите со понудата задолжително да достават 
и по еден примерок - мостра на производот што го нудат. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена со пресметан данок на додадена вредност, 
- рок на испорака, 
- рок и начин на плаќање. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- висина на цената 30 поени, 
- квалитет 50 поени, 
- рок и начин на плаќање 10 поени, 
- рокот на испорака 10 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е во стечај или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен орган, 
- документ дека не е изречена мерка на безбед-

ност-забрана на вршење на дејност, издадена од надле-
жен орган. 

Бараната документација да се достави во оригинал 
примерок или заверена копија од нотар. Документот 
извод од регистрација на дејноста не мора да биде за-
верена кој нотар но истата мора да биде усогласена 
според Законот за трговските друштва. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на Комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шес-
наесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". Во слу-
чај да шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабо-
та, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање 
ќе се изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бб Скопје, по пошта или преку архива или да се 
донесе на лице место на денот на јавното отворање на 
понудите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата и носи ознака "понуда" а дру-
гиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и 
носи ознака "документација" и точната адреса на по-
нудувачот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристиг-
нат по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 21 67. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот од до-

бивка ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува 
и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

АПРИЛ 2001 ГОДИНА 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-април 2001 година во од-
нос на просечните цени на мало во 2000 година 
изнесува 4,2%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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