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Скопје 
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Претплатата за 1999 година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1995. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А 2000 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на Република Македонија за 2000 година, 
ипо Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1999 година. 

Број 07-4790/1 
29 декември 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трај ковски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д~р Саво Климовски, с. р. 

Б У Џ Е Т 
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А З А 2 0 0 0 Г О Д И Н А 

I ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Буџетот на Републиката за 2000 година се состои од: 

во денари 
I Вкупни приходи 46.961,000.000 

и тоа: 
- изворни приходи 46.961.000.000 

II Вкупни трошоци 50.994.000.000 
и тоа: 
- утврдени намени 50.844.000.000 
-резерви 150.000.000 

I I I Дефицит 4.033.000.000 
финансирање на дефицитот 

- кредити од меѓународни 
финансиски институции 4.033.000.000 

Член 2 

Приходите по извори и видови на приходи и трошоци по основни 
намени се утврдуваат во Билансот на приходите и трошоците на Буџетот 
на Ре•публика Македонија за 2000 година, и тоа: 
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Бслешка.*Траисакции в« врска со јавниот долг не се класифицираат по функции 3,091,652,507 4,540,000,000 4,033,000,000 
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Биланс по буџетски корисници 
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Член 3 

Приходите во износ од 50.994.000.000 денари, кои се.искажани по 
основни намени во Билансот на приходите и трошоците на Буџетот за 
2000 година се распоредени по носители, корисници и поблиски намени 
во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2000 година и 
тоа: 
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II ПОСЕБЕН ДЕЛ 
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Член 4 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Буџетот на Република Македонија за 2000 година влегува во 
сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2000 година. 

1996. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република• Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија, издав*аат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 
* 

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот 
на Република Македонија за 2000 година, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 29 декември 1999 година. 

Број 07-4770/1 Претседател 
29 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 
Член 1 

Буџетот на Република Македонија за 2000 година 
(во натамошниот текст:' Буџет) се извршува според 
одредбите на овој закон. 

Член 2 
Корисниците на Буџетот од областа на законодав-

ната, извршната и судската власт (во натамошниот 
текст: корисници на Буџетот), се должни утврдените 
средства во Буџстот да ги користат наменски, раци-
онално и економично. 

Член 3 
Износите на трошоците утврдени со Буџетот се ли-

митирани износи над кои не можат да се преземат обвр-
ски освен врз основа на отплати на камати и главници 
по користени кредити и заеми. 

За преземените обврски над утврдените лимити на 
обврските од должничко доверителските односи се од-
говорни корисниците и единките корисници на средства 
од Буџетот. 

^а да се преземат нови обврски мора да се предложи 
нов извор на средства или да се намалат другите тро-
шоци во сразмерен износ. 

Член 4 
Утврдените износи во Буџетот, на корисникот мо-

жат да му бидат прераспределени меѓу трошковните 
ставки, со исклучок, на трошковните ставки меѓу пла-
тите и другите трошоци, плаќан>ата на камати •и от-
плата на главнината и заемите. 

Прераспределбата на утврдените средства меѓу 
трошковните ставки се врши со одлука на Владата на 
Република Македонија (в<) натамошниот текст: Вла-
дата) по предлог на Министерството за финансии. 

Член 5 
Средствата утврдени во Раздел 9002 потставка 

427110 - Постојана резерва со одлука на Владата на 
Република Македонија можат да се користат за учество 
во финансирањето на мерките за сузбивање на епиде-
мии, заразни болести и 'елементарни непогоди. 

Член 6 
Средствата утврдени во Раздел 9002 потставка 

427128 - Тековни резерви се користат за потребите и 
задачите за кои во Буџетот не се обезбедени средства 
или не се обезбедени во доволен износ. 

За користење на средствата од став 1 на овој член, 
на предлог на министерот за финансии одлучува Вла-
дата. 

По исклучок од став 2 на овој член за средствата од 
став 1 одлучува министерот за финансии, но најмногу 
до износ од 100.000 денари. 

Член 7 
Корисниците на Буџетот се должни по секоја извр-

шена исплата на платите, а најдоцна во рок од десет 
дена, на Министерството за финансии да му достават 
пресметка за извршената исплата заверена од Заводот 
за платен промет и податоци за бројот на вработените 
по квалификациона структура за кои се однесува испла-
тата. 

Корисниците на Буџетот кои во својот состав имаат 
сдинкитс-корисници се должни врз основа на поединеч-
ните пресметки примени од сдинкитс-корисници да под-
готват и достават збирна пресметка до Министерството 
-за финансии, во рокот утврден во став 1 од овој член. 

Ч л е н 8 

Надоместокот за превоз до и од работното место, по 
претходно дадена писмена изјава> се исплатува само за 
вработените чие место на живеење е оддалечено над 2,5 
км од работното место, но не повеќе од 900 денари. 

На вработените кои користат службени возила до и 
од работното место не им следува надоместок за пре-
воз. 

Член 9 
За деновите кога вработениот е на службен пат, 

боледување, годишен одмор и отсуство од работа по 
било која друга основа, како и за вработените кои по-
ради економски, технолошки или структурни промени, 
за деновите кога не се работно ангажирани, надоместо-
кот за храна и превоз не се исплатува. 

Член 10 
Корисниците и единките-корисници на средства од 

Буџетот користењето на средствата во тековната бу-
џетска година го вршат по претходно донесен финанси-
ски план и упатство за финансиско материјално рабо-
тење, најдоцна до 31 јануари. 

Стоките и услугите потребни за вршење на редов-
ните функции на подрачните единици на корисниците 
на Буџетот се набавуваат со фактури кои се исплату-
ваат преку корисниците. Со средствата пренесени 
преку акредитиви се исплатуваат само готовинските ис-
плати со сметкопотврди и патни налози. 
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Член 11 
Средствата предвидени во Буџетот за финансирање , 

на потребите во основната дејност на образованието, 
физичката култура, науката, културата, здравствената 
заштита, социјалната заштита и детската заштита, се 
користат преку сметките на соодветните министерства. 

Член 12 
Корисниците на Буџетот можат да вработуваат нови 

работници и пополнуваат упразнети работни места, 
само под услов ако за тоа се обезбедени средства во 
Буџетот, а по претходно добиена согласност од Вла-
дата. 

Член 13 
Сопствените приходи што ги остваруваат корисни-

ците и сдинките-корисници на средства од Буџетот од 
вршење на дејности кои не се финансираат од Буџетот, 
се уплатуваат на посебна жиро-смстка за, сопствени 
приходи. 

Користењето на сопствените приходи во тековната 
година сс врши по претходно донесен финансиски план, 
најдоцна до 31 јануари, а најмногу до износите утврдени 
во Буџетот за тековната година, за сите намени освен 
за исплата на плати и надоместоци. 

Член 14 
**Износот на средствата наменети за плаќање во 

странски конвертибилни валути ќе се усогласуваат со 
вредноста на курсот на Народната банка на Република 
Македонија што ќе важи на денот на плаќањето. 

Член 15 
Разликата меѓу преведените и исплатените средства 

за плати и надоместок за храна остварена по основа на 
боледување и привремено упразнетите работни места, 
се враќаат во Буџетот на соодветната потставка, нај-
доцна по истекот на секое тримесечје. 

Непотрошените средства од последното тримесечје 
за намените од став 1 на овој член треба да се вратат 
најдоцна до 25 декември во тековната година. 

Член 16 
Во Раздел 040.02 средствата за капитални трошоци 

на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
се користат со одлука донесена од Комисија на Вла-
дата. 

Член 17 
Средствата утврдени во Развел 9002 потставка 

442011 - Средства за усогласување на приходите на еди-
ниците на локалната самоуправа ќе се користат со од-
лука на Владата. 

Член 18 
Дел од средствата утврдени во Раздел 9002 пот-

ставка 443140 Здруженија на граѓани и фондации, ќе се 
користат врз основа на одлуката на Владата. 

Член 19 
Средствата утврдени во раздел 9002 потставка 

443131 - Плаќан>а до хуманитарни организации, ќе се 
користат врз основа на одлука на Владата. 

Член 20 
Средствата утврдени во Раздел 9002 потставка 

492027 - Отплата на надворешен долг и 452017 - Камати 
по странски кредити, ќе се извршуваат согласно со 
амортизационите планови и динамиката на приливот на 
средствата од заеми и даноци од странство. 

Член 21 
Средствата утврдени во Раздел 9002 потставка 

471046 - Програма за патишта се извршуваат согласно 
Програмата, а месечната уплата на Фондот за патишта 
се врши согласно динамиката на наплата на акцизите на 
нафтените деривати. 

Член 22 I -
Средствата утврдени во Раздел 120.01 потставка 

472026 - Изградба на водоводи во единиците на локал-
ната самоуправа сс користат според одлука на Владата. 

Член 23 
Средствата за заштита на социјално загрозеното на-

селение утврдени во Раздел 150.20 потставка 443085 -
Трансфер до фамилии кои се социјално загрозени, ќе се 
користат по претходно оформена документација од 
страна на центрите за социјална работа., 

Средствата за надоместок на невработените поради 
структурни промени потставка 443093, ќе се користат 
преку Републичкиот завод за вработување. 

Член 24 
Средствата за извршување на обврските на Републи-

ката по основа на пензиското и инвалидското осигуру-
вање утврдени со закон, во Раздел 150.20 потставка 
443034 се преведуваат на Фондот за пензиско и инвалид-
ско осигурување на Македонија врз основа на прет-
ходна пресметка што ја поднесува Фондот. 

Член 25 
Средствата предвидени во Раздел 190.01 - Мини-

стерство за здравство, ставка 441 - Трансфери до вла-
дини институции, се користат по претходно донесени 
програми, а се исплатуваат врз основа на пресметки и\ 
фактури за создадените обврски. 

Член 26 
Средствата во Раздел 193.01 потставка 441309 - Тро-

шоци за одделни радиоемисии и програми за странство, 
се користат според Програмата за финансирање на 
емисиите и програмите наменети за странство во 2000 
година. 

Член 27 . 
Средствата во Раздел 193.01 потставка 441287 -

Трансфери до локалните јавни гласила и потставка 
444138 - Обврски кон издавачите на весници и списа-
нија, се користат врз основа на одлука нц Владата. 

Член 28 ; 
Кога приходите што со својата дејност ги оствару-

ваат органите на управата, како и другите приходи што 
му припаѓаат на Буџетот, се погрешно уплатени или се 
наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно 
или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на 
товф на видот на приходите на кои се уплатени, а ако 
такви приходи нема, на товар на други приходи на Буџе-
тот. 

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој 
член донесува министерот за финансии врз основа на 
потврда од надлежен орган за погрешно или повеќе 
уплатените средства. 

Член 29 
Корисниците и единкитс-корисници на средства од 

Буџетот се должни обврските по основа на настанати 
должничко-доверителски односи да ги намират во рок 
од 15"дена од денот на пристигнувањето на обврската. 

Член 30 
Корисниците на Буџетот се должни непотрошените 

средства да ги вратат во Буџетот најдоцна до 6 јануари 
2001 година. 
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1998. 
Врз основа на член 75 ставови % и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДА-

НОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за данокот ца додадена вредност, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 29 декември 1999 година. 

Број 07-4772/1 
29 декември 1999 година „ Претседател,, 

Скопје на Република Македонија, 
Борис Трајовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д•р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО, 
НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Доколку средствата не бидат вратени во рокот од 
став 1 на овој член, Министерството за финансии по 
автоматизам ги враќа средствата во Буџетот. 

Член 31 
/ 

Привремено слободните средства на жиро сметките 
на корисниците и единките корисници на Буџетот не 
можат да се депонираат во деловните банки и други 
финансиски институции. 

Член 32 
Средствата од Билансот на приходи, потставка 7262 

- Приходи од приватизација на претпријатијата се кори-
стат за намените утврдени во Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал, а по 
Програма донесена од Собранието на Република Маке-
донија. 

Член 33 
Привремено слободните средства на Буџетот, мо-

жат да се пласираат како краткорочни повратни пла-
смани во комерцијалните банки, но не подолго од три 
месеци, со каматна стапка утврдена со договор. 

Условите и начинот под кои ќе се пласираат сред-
ствата од став 1 на овој член, се регулираат со договор 
меѓу министерот за финансии и деловните банки. 

Член 34 
Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 

2000 година. 
Член 35 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 2000 година. 

1997. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот'на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Се прогласува Законот за изменување на Царин-
скиот закон, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 29 декември 1999 година. 

Број 07-4769/1 Претседател 
29 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, , 
д-р Саво Климовски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Член 1 
Во Царинскиот закон („Службен весник на Репу-

блика Македонија" број 21/98, 26/98 и 63/98), во членот 
221 зборовите: „1 јануари 2000 година", се заменуваат 
со зборовите: „1 април 2000 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

Член 1 
Во Законот за данокот на додадена вредност 

(„Службен весник на Република Македонија" број 44/99 
и 59/99), во членот 6 став З.по зборот „смета" сврзникот 
„и" се брише. 

Член ? 
Во членот 23 во точката 5 зборовите: „Прометот на 

банкарски и финансиски услуги" се заменуваат со збо-
ровите: „Банкарски и финансиски промет". 

Во потточка а) зборовите: „во земјата и во стран-
ство" се бришат. 

Во потточка д) зборовите: „провизии и на" се заме- . 
нуваат;со зборот „туѓи". 

Член 3 
Во членот 24 точка 3 потточка в) зборот „дејности-

те*' се заменува со зборот „увозот". 
Во точката 5 зборовите: „брокери и други" се бри-

шат. 
Член 4 

Во членот 27 став 1 во точката 16 по зборот „багаж" 
се додаваат зборовите: „и предмети со мала вредност 
што ги внесуваат од странство иди што ги примаат 
државјани на Република Македонија и странски држав-
јани, ако тие предмети не се наменети за препродаж-
ба". 

Во ставот 2 броевите: „10,12,14 и 15" се заменуваат 
со броевите: „10 и 12". 

Член 5 
Во член 35 точката 1 се менува и гласи: 
„1. Набавки или увозот на добра и користењето 

услуги за цели на прометот: 
а) ослободен од данрк според член 23 на овој закон 

или 
б) во странство кој би бил ослободен од данок спо-

ред член 23 од овој закон, ако би се извршувал во 
земјата;" 

Во точката 2 во првата реченица зборовите: „пат-
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седишта, лссни товарни возила, мотоцикли" сс замену-
ваат со зборовите: „велосипеди, моторни возила со по-
малку од четири тркала (категорија Ѓ,), возила за пре-
воз на патници, кои, покрај седиштето на возачот, 
имаат најмногу до осум седишта и чија најголема маса 
не надминува 3500 кг (категорија М1), исклучувајќи ги 
возилата за комбиниран превоз", а зборовите: „пловни 
возила" се заменуваат со зборовите: „пловни објекти". 

Во точката 2 втората реченица се менува и гласи: 
„Ова не важи во случаите, кога даночниот обврзник ги 
користи превозните средства или другите добра во да-
ночниот период исклучиво за следниве дејности". 

Член 6 
Во членот 38 став 3 по бројот „18" запирката се 

брише и се додаваат зборовите: „на овој закон, даночна 
основа на". 

Член 7 
Во членот 39 ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) Пресметковен период за кој се пресметуваат и 

плаќаат аконтациите е еден календарски месец, или 
календарско тримесечје доколку вкупниот промет во 
изминатата календарска година не надминал износ од 
25 милиони денари или, ако со почетокот на вршењето 
на стопанската дејност се предвидува дека нема да се 
надмине овој износ." 

Член 8 
Во членот 44 став 1 зборовите: „календарски месец" 

се заменуваат со зборовите: „пресметковен период". 

Член 9 
Во членот 51 став 2 на крајот од првата реченица, по 

зборот „него" се става запирка и се додаваат зборовите: 
„освен прометот ослободен од данок без право на од-
бивка во претходниот данок". 

Во ставот 3 во првиот ред по зборовите: „Даночни 
обврзници" се додаваат зборовите: „резиденти во земја-
та". 

Член 10 
Во членот 53 во став 10 точка 3 по зборот „услугата" 

се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

Член 11 
Во членот 61 во ставовите 1, 2 и 4 зборовите: „31 

декември 1999" се заменуваат со зборовите: „31 март 
2000" 

Во ставовите 3 и 4 зборовите: „1 јануари 2000" се 
заменуваат со зборовите: „1 април 2000". 1 

Во ставот 3 втората реченица се менува и гласи: 
„Ако даночниот обврзник издал фактура пред овој да-
тум за промет реализиран после 31 март 2000 година, не 
се применува член 24 став 3 точка 1 од законот наведен 
во овој став". 

Член 12 
Членот 62 се менува и гласи: 
„Даночните обврзници, кои се обврзани од денот на 

примената на овој закон на регистрација според член 51 
на овој закон или кои сакаат доброволно да се реги-
стрираат, должни се да се пријават кај надлежниот да-
ночен орган до 1 март 2000 година." 

Член 13 
Во членот 63 став 1 зборовите: „31 декември 1999" 

се,заменуваат со зборовите: „31 март 2000". 
Во ставот 2 зборовите: „во рок од една година од 

денот на примена на овој закон" се заменуваат со збо-
ровите: „до 31 декември 2000". 

Член 14 
Првиот промет на станбените згради и станови чие 

градење отпочнало пред 1 април 2000 година, сс осло-
бодени од данок на додадена вредност до 31 декември 
2000 година, а даночните обврзници за истиот период го 
задржуваат правото на одбиток на претходно плате-
ниот данок. 

Член 15 
Во членот бб зборовите: „1 јануари 2000" сс замену-

ваат со зборовите: „1 април 2000". 
Член 16 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 1 април 2000 година, освен 
одредбата од член 12 на овој закон која ќе се применува 
со денот на влегувањето во сила на овој закон. 

1999. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
бика Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАН-
ТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА СТРАТЕШКИ 
ИНВЕСТИТОРИ И ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИ ПОБАРУВАЊА ОД КРАЈНИ КОРИС-
НИЦИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА, ВО СТОПАНСКА БАНКА А•Д. - СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за гарантирање на инвести-
цијата на стратешки инвеститори за преземање на од-
делни побарувања од крајни корисници од страна на 
Република Македонија, во Стопанска банка А•Д. -
Скопје. 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 29 декември 1999 година. 

Број 07-4771/1 Претседател 
29 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д•р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА 
СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОРИ И ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
НА ОДДЕЛНИ ПОБАРУВАЊА ОД КРАЈНИ КО-
РИСНИЦИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА, ВО СТОПАНСКА БАНКА А•Д. СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот за 

гарантирање на инвестицијата на стратешки инвести-
тори во Стопанска банка а.д. Скопје (во натамошниот 
текст: Банка) и за преземање на одделни побарувања на 
Банката од крајни корисници од страна на Република 
Македонија и условите и постапката за издавање на 
обврзници на Република Македонија. 

Член 2 
Предмет на инвестицијата од член 1 на овој закон се 

обичните акции кои и припаѓаат на Република Македо-
нија, заедно со оние кои ги поседуваат претпријатијата 
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и институциите од јавниот сектор и обични акции на 
други акционери на Банката за кои тие слободно ќе 
одлучат. 

Член 3 
Под стратешки инвеститори од член 1 на овој закон 

се подразбираат Националната банка на Грција С. А. -
Атина (во натамошниот текст: НБГ). Европската 
банка за обнова и развој - Лондон (во натамошниот 
те#ст: ЕБРД) и Меѓународната финансиска корпора-
ција - Вашингтон (во натамошниот текст: ИФЦ) кои, 
по купувањето, ќе го преземат мнозинскиот дел од 
управувачкиот пакет на акциите во Банката. 

Член 4 * 
Под побарувања од член 1 на овој закон се подразби-

раат денарски и девизни кредити и други побарувања на 
Банката од групацијата Македонија табак А•Д. -
Скопје, Југохром, А•Д. - Јегуновце, Фенимак А•Д. -
Скопје и Ко-Ко Годел А•Д. - Скопје, согласно со делов-
ните книги и документацијата на Банката. 

II. ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 5 
Република Македонија ги гарантира правата на 

стратешките инвеститори што ќе произлезат од догово-
рот за откуп на акции. 

Член 6 
Гаранцијата од член 5 на овој закон се однесува на 

износот на вложените средства за откуп на мнозин-
скиот пакет на управувачки акции на Банката и за надо-
мест на штети од покренати судски постапки од стату-
сен карактер и обврски по основа на даноци до денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 7 
Купопродажбата на мнозинскиот пакет на обични 

акции од член 2 на овој закон на стратешките инвести-
тори ќе се изврши согласно со договорот за откуп на 
акции со стратешките инвеститори, преку Агенцијата 
на Република Македонија за санација на банка (во ната-
мошниот текст: Агенција). 

Владата »га Република Македонија донесува одлука 
за продажба на акциите во сопственост на Република 
Македонија. 

Се овластува министерот за финансии во името на 
Владата на Република Македонија да ги потпише сите 
потребни документи и акти поврзани со продажбата на 
овие акции на стратешките инвеститори. 

Член 8 
Средствата од продажба на обичните акции кои и 

припаѓаат на Република Македонија, по намирувањето 
на обврските на претпријатијата и институциите од јав-
ниот сектор - должници на Банката, се приход на Буџе-
тот на Република Македонија. 

Обврските од став 1 на овој член се намируваат за 
секој должник одделно, најмногу до висина на номинал-
ната вредност на акциите на тој должник. 

Средствата од продажбата на обичните акции на 
другите акционери на Банката, по намирувањето на 
обврските на тие акционсри-должници на Банката 
најмногу до висина на номиналната вредност на акци-
ите, се приход на тие акционери. 

Средствата што при купопродажбата на пакетот на 
акциите ќе се остварат како разлика меѓу номиналната 
вредност и продажната цена се приход на Буџетот на 
Република Македонија. 

Средствата, односно приходите од продажба на ак-. 
циитс од ставовите 1 и 3 на овој член што ќе се искори-

стат за намирување на обврски кон Банката се ослобо-
дени од даночни обврски. 

III. ПРЕЗЕМАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА БАН-
КАТА ОД ДЕЛ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА - ГОЛЕМИ 
ДОЛЖНИЦИ 

Член 9 
Република Македонија ги презема побарувањата од 

член 4 на овој закон со состојба на 31 декември "1999 
година, во вкупен износ до денарската противвредност 
на 235 милиони ДЕМ според средниот курс на курсната 
листа на Народна банка на Република Македонија (во 
натамошниот текст: НБРМ) од 31 декември 1999 го-
дина. 

. Побарувањата од став 1 на овој член се конверти-
раат во ЕВРА според средниот курс на курсната листа 
на НБРМ од 31 декември 1999 година. 

Спецификацијата на побарувањата по одделни суб-
јекти од член 4 на овој закон, се утврдува врз основа на 
деловните^книги и документацијата на Банката, потвр-
дена од Народната банка на Република Македонија. 

Член 10 
П_обарувањата од член 9 на-овој закон се пренесу-

ваат во Агенцијата. 
При преносот на побаруван>ата од член 9 на овој 

закон, Банката е должна на Агенцијата да и ги пренесе 
и сите права врз инструментите за обезбедување на тие 
побарувања. 

Член 11 
Наплатата на побарувањата од член 9 на овој закон 

во име и за сметка на Република Македонија ја врши 
Агенцијата. 

IV. ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ 

Член 12 
За преземените побарувања од член 9 на овој закон, 

Република Македонија во корист на Банката издава 
обврзници, деноминирани во ЕВРА според средниот 
курс на курсната листа на НБРМ од 31 декември 1999 
година. 

Член 13 
Обврзниците гласат на име и можат да се пренесу-

ваат по пат на индосамент. 

Член 14 
Обврзниците се издаваат во печатена форма, во апо-

ени од 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 и 1.000.000 
ЕВРА. 

Член 15 
Република Македонија на номиналниот износ на 

обврзниците ќе исплатува камата од тримесечен 
ЕУРИБОР плус 1 процентен поен. 

Отплатата на номиналната вредност и на каматните 
купбни на обврзниците ќе се врши во рок од 14 години, 
во еднакви квартални рати, сметано од 31 март 2001 
година. 

Отплатата на номиналната вредност и на каматните 
купони на обврзниците се врши во денарска против-
вредност според средниот курс на курсната листа на 
НБРМ на денот на исплатата. 

Отплатата на обврските од став 3 на овој член се 
врши од средства на Буџетот на Република Македонија. 

Член 16 
Обврзниците од член 12 на овој закон се слободни во 

прометот со долгорочни хартии од вредност. 
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Член 17 
Содржината, формата, текстот и начинот на изда-

вање на обврзниците од член 12 на овој закон ги пропи-
шува и утврдува министерот за финансии. 

Член 18 
Работите за издавањето, евиденцијата; пресметува-

њеото и отплатувањето на главнината и каматата на 
обврзниците, во име и за сметка на Република Македо-
нија, ги врши Агенцијата. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 " 
Доколку, од било кои причини, продажбата на мно-

зинскиот пакет на управувачки акции на Банката на 
стратешките инвеститори од член 3 на овој закон не се 
реализира, овој закон престанува да важи. 

Во случајот од член 1 на овој закон, активностите 
сврзани со преземањето на побарувањата и издавањето 
на обврзниците немаат правна важност, а состојбата 
останува иста како пред донесувањето на овој закон. 

Член 20 
Со влегуван>ето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за гарантирање на инвестицијата на ин-
веститорите ЕРСТЕ БАНКА, ЕБРД и ИФЦ во Стопан-
ска банка а^д. - Скопје („Службен весник на Република 
Македонија" број 28/98). 

Член 21 ч 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

2000. 
Врз основа на член 7 од Законот за Народната банка 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 26/92, 4/93, 29/93, 17/96 и 37/98) 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 декември 1999* година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА МОНЕТАРНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 2000 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат целите и задачите на 
монетарната политика во 2000 година, во согласност со 
целите и задачите на економската политика на Репу-
блика Македонија. 

2. Основна цел на монетарната политика во 2000 
година ќе биде одржување на стабилна и ниска стапка 
на инфлација преку одржување на стабилен девизен 
курс на денарот во однос на германската марка. Стап-
ката на инфлација на годишно ниво (декември 2000 во 
однос на декември 1999 година) нема да биде повисока 
од 4.0%. 

3. Основна задача на монетарната политика во 2000 
година ќе биде номиналната понуда на пари да не стане 
извор на нарушувал>е на стабилноста на девизниот курс 
на денарот и да овозможи остварувал>е на цел ната 
стапка на инфлација *од точка 2 на оваа одлука. За 
остварување на оваа задача, согласно со проценетата 
побарувачка за пари, со мерките на монетарната поли-
тика ќе се обезбеди зголемување на паричната маса М2 ~ 
денарски дел во 2000 година да изнесува најмногу до 
13,5%. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од I јануари 2000 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-4768/1 Претседател 
29 декември 1999 година на Собранието на Република 

Скопје -Македонија, 
д р Саво Климовски, с.р. 

2001. 
Врз основа на член 14 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен весник на Република Македонија'4 број 
30/93), Собранието на Република Македонија,..на седни-
цата одржана на 29 декември 1999 година,'донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕВИЗНАТА ПОЛИТИКА И ПРОЕКЦИЈА НА 

ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 

1. Со девизната политика во 2000 година ќе се созда-
ваат услови за динамизирање на извозот и обезбеду-
вање на неопходниот увоз, зголемување на девизниот 
прилив по основа на извоз на стоки, услуги и други 
основи, редовно извршување на тековните обврски 
спрема странство, селективно кредитно задолжување 
во рамките на платно-билансните можности; влез на 
странски директни инвестиции и зголемувај на девиз-
ните резерви. 

2. Зголемувањето на извозот на стоки и девизниот 
прилив по други основи ќе се остварува преку полити-
ката на курсот на денарот, политиката на поттикну-
вање на извозот, политиката на заштитата на домаш-
ното производство, политиката на кредитно-финанси-
ските односи со странство, политиката на унапреду-
вање на стопанската и другите видови на соработка со 
одделни земји и економски интеграции. 

Унапредуваното на извозот ќе се остварува преку 
политика на враќање на царини на увозните суровини и 
репроматеријали за производство наменето за извоз. 
По исклучок, ќе се обезбеди поттикнување на извозот 
на одделни земјоделско-прехранбени производи, кои се 
сретнуваат со протекционистички мерки и други про-
блеми при извозот од објективна природа. 

За остварување на поголем дел девизен прилив ќе се 
води политика на примена на поизострени критериуми 
за одобрување на извоз на стоки преку компензациони 
и други специфични работи во размената со странство. 

За унапредувал>е на слободната трговија во 2000 го-
дина, активностите ќе бидат насочени кон: 

- склучување договори за слободна трговија со зем-
јите членки на ЕФТА, Романија, Албанија, Босна и 
Херцеговина, Украина и друго; 

- преземање мерки за спроведување на потпишаните 
договори за слободна трговија со Република Турција и 
Република Бугарија и 

- измени и дополнувања на спогодбите за слободна 
трговија• со Република Словенија, Република Хрватска 
и СР Југославија со цел за усогласување со принципите 
на Светската трговска организација и нивно поуспешно 
функционирање. 

Ќе се преземат мерки и активности за склучување на 
времена спогодба меѓу Република Македонија и Европ-
ската унија. 

За зголемување на извозот на текстилни производи 
во САД, ќе се: 

- настојува неисполнетите квоти за извоз на тек-
стилни производи во САД, кои поради изострената 
криза во 1999 година не се реализираа, да се префрлат 
во 2000 година и тие да не се вклучат во редовната 
квота за 2000 година; 

- остварува извоз на текстилни производи во САД 
над договорените квоти, доколку суровините се набаву-
ваат од таа земја и 
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- отпочнат преговори за склучување на нов договор 
за извоз на текстилни производи во САД кој ќе отпочне 
да се реализира од 2001 година. 

Ќе се преземат мерки и активности за реализација 
на спогодбите за текстил, постигнати со САД и Репу-
блика Турција, со цел за надминување на присутните 
проблеми што се јавија во текот на 1999 година и позна-
чајно зголемување на извозот на овие пазари. 

Ќе се интензивираат активностите за зголемување 
на надворешно-трговската размена со земјите на 
ЕФТА, како и со земјите во регионот и пошироко. 

Ќе се настојува да се постигнат договори за економ-
ска и трговска размена со земјќ кои се значајни парт-
нери на Република Македонија, со кои тоа досега не е 
набавено. 

Ќе се интензивираат активностите за прием на Репу-
блика Македонија во Светската трговска организација, 
што ќе придонесе за динамизирање на извозот и пого-
лема вклучување на стопанството во светските економ-
ски процеси. 

Ќе се интензивира соработката со Меѓународниот 
трговски центар, со цел за промоција на македонското 
стопанство, а особено на неговите извозни можности. 

Ќе се вршат промотивни активности во земјата и во 
странство за извозните потенцијали на македонското 
стопанство, со цел за позначајно зго*лемување на изво-
зот. 

Ќе се продолжи со унапредувањето на туристичко-
информативната пропаганда во странство. За оваа цел, 
ќе се обезбедат средства во Буџетот на државата. 

Ќе се остваруваат активности за отпочнување со 
работа на трговски претставници во нашите конзу-
ларно-дипломатски претставништва. 

Ќе се преземат мерки и активности за интензивно 
отпочнувана на градба на слободни економски зони во 
Република Македонија. 

Ќе се поддржуваат иницијативите на странските ди-
ректни инвестиции кои се остваруваат во рамките на 
реализацијата на Пактот на стабилност. 

Министерството за трговија ќе остварува активно-
сти за поорганизирано учество на фирми од земјата на 
распишаните меѓународни тендери за обнова и рекон-
струкција на регионот, а особено на СР Југославија, 
односно Косово. 

Ќе се инт*ензивираат активностите за усогласување 
на националните стандарди и технички прописи на сто-
ките со хармонизираните стандарди на Европската 
унија, со цел за надминување на техничките бариери во 
надворешно-трговската размена. 

Ќе се остваруваат координирани активности врз 
програмска основа за усвојување на 1ЅО стандардите. 

Средствата што извозниците и увозниците ги издво-
јуваат во Министерството за трговија, врз програмски 
основи, првенствено ќе се насочат за презентација на 
извозните можности на македонската економија во од-
делни земји во светот. 

3. Увозот ќе се остварува во рамките на утврдените 
пропорции во проекцијата на платниот биланс за 2000 
година. 

Со мерките на заштитната и девизната политика, 
приоритет ќе се даде на увозот на суровини, репромате-
ријали и опрема кои не се произведуваат во земјата, а се 
наменети за производство за извоз. 

Увозот на стоки ќе се остварува со изострени крите-
риуми за неговиот квалитет (задолжително поседување 
на документи за стандарди и атести) и обезбедени сред-
ства и инструменти за неговото плаќање, со цел за 
доследно спроведување на прописите во овој домен и 
намалување на присутните проблеми. 

При одобрувањето на компензационите работи во 
странство, приоритет ќе се даде на увозот на стоки, кои 
се дефицитарни на̂  домашниот пазар, стратешки суро-

вини и репроматеријали, основни прехранбени произ-
води, како и на увоз на опрема која е во функција на 
зголемувањето за извозот на стоки. 

Ќе се остваруваат активности со цел од 1 април 2000 
година да почне да се применува новиот Царински за-
кон и навремено ќе се подготват и донесат пропратните 
акти за негова операционализација. 

Ќе се изврши ревизија на Царинската тарифа, со цел 
за нејзино усогласување со Хармонизираниот систем на 
Европската унија, а во согласност и со потребите и 
можностите на нашето стопанство. 

Во 2000 година ќе се определи царински контингент 
за увоз на определени суровини, репроматеријали и 
опрема кои не се произведуваат во земјата, а се неоп-
ходни за остварување на процесот на репродукцијата. 
Истите можат да се увезат без плаќање царина или со 
плаќање царина, по стапка која е пониска од стапката 
определена со Царинската тарифа. 

Ќе се врши соодветна заштита на домашното произ-
водство, особено на земјоделското, пред се на расти-
телното, како и на производите од прехранбената инду-
стрија. За оваа цел, ќе се вршат сезонски ограничувања 
на увозот на одделни земјоделско-прехранбени произ-
води. 

4. Во 2000 година ќе се, продолжи со политиката на 
стабилен девизен курс на денарот. Во услови на пого-
лема понуда од побарувачката на девизи на девизниот 
пазар, интервенцијата на Народна банка ќе биде насо-
чена кон откупување на вишоците на девизи, во обем 
кој ќе биде доволен да се спречи апресијацијата на дена-
рот. Доколку пак, настане тенденција за депресијација 
на денарот, ќе се преземат интервенциони мерки на 
Народната банка, со продажба на девизи на девизниот 
пазар, како и соодветни мерки од монетарната поли-
тика. 

5. Помошта што Република Македонија ќе ја добива 
од странство во вид на стоки во 2000 година, доколку е 
тоа можно да се договори со донаторите, ќе се насочи, 
пред се, за увоз на суровини, репроматеријали и опрема 
за потребите на стопанството. Ќе се создаваат услови 
за целосна статистичка евиденција за пристигнатата по-
мош од странство по намени и корисници. 

Од одделни земји донатори ќе се користи финанси-
ска помош за поддршка на платниот биланс. 

Ќе се користи донација од 1ЈЅАГО во износ од 22 
милиони долари за Програмата за исплата на надоме-
стокот за невработеност за стечајни работници и техно-
лошки вишок. 

Се очекува во 2000 година да се користат донации од 
одделни влади и институции за поддршка на проекти и 
тоа од: Владата на СР Германија за Проектот за заш-
тита на Охридското Езеро, за водоснабдување и за 
отворање на нови работни места; Владата на Франција 
за водоснабдување; Владата на Јапонија за водоснабду-
вање; од Владата на Република Кина - Тајван за водос-
набдување; од РНаге за изработка на физибилити сту-
дии за јавни инвестиции и друго. 

6. Политиката на кредитно-финансиските односи ќе 
биде насочена кон селективно кредитно задолжување, 
во рамките на платно-билансните можности, зголемен 
прилив на странски директни инвестиции и други некре-
дитни форми и редовно сервисирарње на тековните 
обврски спрема странските кредитори. 

Склучувањето на нови среднорочни и долгорочни 
заеми и кредити од странство, за кои државата ќе дава 
гаранција, ќе биде селективно, согласно со степенот на 
задолженост и ликвидноста во плаќањата на земјата 
спрема странство. 

Ќе се иницира постапка пред Парискиот клуб на 
доверители за ново репрограмирање на долгот, под по-
волни услови. , 
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Со Светската банка ќе се настојува *да се исполнат 
условите за склучување на заемот за поддршка на Про-
ектот за структурните реформи на финансискиот сек-
тор и на секторот на претпријатијата (РЕЅА1. II). 

Во 2000 година ќе се користат кредити за: поддршка 
на малите и средни претпријатија од Меѓународната 
банка за обнова и развој (РЅБ1. II) и од Владата на СР 
Германија; стоков кредит од Република Италија; за ма-
лите и средни претпријатија, за занаетчии и приватни 
фарми, како и комерцијален кредит за развој на при-
ватниот сектор одобрен од Меѓународниот фонд за со-
работка и развој од Република Кина - Тајван и друго. 

Министерствата пред да иницираат постапка за за-
должување ќе го информираат Министерството за фи-
нансии и Министерството за развој и ќе побараат ми-
слење дали тоа е во согласност со Проекцијата на плат-
ниот биланс за 2000 година. По добивањето на пози-
тивно мислење, ќе се побара одобрение од Владата на 
Република Македонија за покренување постапка за за-
должување. 

Претпријатијата од јавниот сектор пред да иници-
раат постапка за задолжување треба да побараат ми-
слење од Министерството за финансии и Министер-
ството за развој. Доколку ова мислење е позитивно тие 
можат да пристапат кон постигнување на договори за 
користење на странски кредити и заеми. 

Во 2000 година домашните правни лица ќе користат 
комерцијални и стоковни кредити за финансирање на 
увозот на енергетици, суровини, репроматеријали и 
опрема за производство на стоки и услуги. Исто така, 
ќе се користат финансиски кредити за изведување на 
домашни инвестициони првенствено извозно-ориенти-
рани проекти и за увоз на опрема, енергетици, суро-
вини и репроматеријали, наменети за производство на 
извоз, кредити за увоз на стоки од витално значење за 
населението, како и за откуп на земјоделски производи 
наменети за извоз. 

Банките ќе можат краткорочно да се задолжуваат 
во странство заради премостување на сезонската неусо-
гласеност на девизниот прилив и одлив. 

Домашните правни лица и банките ќе можат да одо-
бруваат кредити на странски лица за поттикнување на 
извозот на домашни производи и за унапредување на 
економските односи со странство, согласно со платно-
билансните можности. 
4. Во 2000 година ќе се подготви Стратегија за задол-
жување на Република Македонија на среден рок, во 
која ќе се согледаат можностите за користење на нови 
кредити, нивните намени и редовното сервисирање на 
долгот. 

Ќе се интензивираат промотивно-пропагандните ак-
тивности за привлекување на странски инвеститори, со 
цел за зголемување на приливот на капитал по основа 
на странски директни инвестиции, портфолио - инве-
стиции и заеднички вложувања во стопанството и по 
пат на концесии во јавниот сектор. 

За покривање на финансиските потреби на платниот 
биланс се предвидува да се користат кредити од Свет-
ската банка, Европската унија и билатерални креди-
тори, како и по основа на донаторско. 

7. Вкупните бруто девизни резерви со кои ракува 
Народната банка на Република Македонија, во соглас-
ност со Проекцијата на платниот биланс се предвидува 
и понатаму да се зголемуваат со цел да достигнат ниво 
од околу тримесечни покривања на увозот на стоки. . 

Зголемувањето на девизните резерви ќе се оства-
рува со прилив на средства од приватизацијата на 
државниот капитал и користење на средства за 
поддршка на платниот биланс од Меѓународните фи-
нансиски институции и билатерални донатори. 

Со Меѓународниот монетарен фонд ќе продолжат 
активностите за склучување на аранжман со кој ќе се 
поддржат структурните реформи и девизните резерви 
на државата. 

Делот од девизните резерви на Република Македо-
нија со кои се обезбедува минимум ликвидност во пла-
ќањата спрема странство, за 2000 година се утврдуваат 
на ниво од едномесечен увоз, но не помалку од 150 
милиони долари. 

Висината на девизните резерви со кои ракуваат де-
ловните банки ќе се утврди со посебна Одлука на На-
родната банка на Република Македонија, а во соглас-
ност со условите за обезбедување на тековната ликвид-
ност на плаќањата спрема странство и предвидените 
пропорции на Платниот биланс на Република Македо-
нија. 

8. Тргнувајќи од мерките за извршување на девиз-
ната политика за 2000 година се утврдува следнава 

ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 

- милиони долари 
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2002. 
Врз основа на член 11 од Законот за Владата на Република Македонија 

("Службен весник на РМ" бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.12.1999 година донесе 

М А К Р О Е К О Н О М С К А П О Л И Т И К А 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А З А 2000 Г О Д И Н А 

I. У С Л О В И И П Р Е Т П О С Т А В К И 

Кризата во регионот, која имаше своја кулминација во првата половина од 
1999 година во поголема или помала мера ќе има свое влијание врз состојбите и 
условите во кои ќе се 'остварува развојот и во 2000 година. Меѓутоа^ гледано во 
глобал, реализацијата на Макроекономската политика за 2000 година се очекува да 
се остварува во поповолен домашен и надворешен амбиент од тој во 1999 година. 

Имено, регионалната криза со најголем дел од неповолните влијанија врз 
стопанството и развојот воопшто е зад нас. За најголемиот број дејности, гранки и 
стопански субјекти условите во 2000 година ќе бидат поповолни од тие во 1999 
година. Меѓутоа, на одделни сегменти последиците од настаните во регионот ќе се 
чувствуваат на подолг рок, а со тоа и во 2000 година, што заедно со влијанието од 
пренесените проблеми и ограничувачки фактори по разни основи, состојбите и 
условите и натаму ги прават сложени и тешки. 

Во 2000 година ќе се влезе со дефинирани глобални правци, определби и 
мерки. Имено, на почетокот на годината се очекува да се донесат Програмата за 
развој на Република Македонија за периодот 1999-2003 година, Стратегијата на 
Република Македонија за вклучување во европските интеграциони процеси 
(економски и социјален дел), а веќе е донесена Стратегијата за извоз на земјата. 

Владата на Република Македонија во 2000 година нагласено место ќе даде на 
заокружувањето на системската рамка што е во функција на пазарниот начин на 
работење. Во овој контекст ќе се извршат измени на одредени постојни решенија, а 
ќе се донесат и повеќе нови системски и други закони. Во 2000 година ќе се донесат, 
односно ќе се извршат измени на следните системски и други закони: Законот за 
спречување на корупцијата, Законот за спречување на перење пари; Законот за 
девизно работење; Законот за инвестициони фондови; Законот за стоковни 
резерви; Законот за мало стопанство; Законот за поттикнување на технолошкиот 
развој; Законот за емитирање на државни хартии од вредност; Законот за издавање 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 2000 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-4767/1 Претседател 
29 декември 1999 година на Собранието на Република 

Скопје „ Македонија, д~р Саво Климовски, с.р. 
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и тргување со хартии од Предност; Законот за добивка на корпорациите; Законот за 
даночна администрација; Законот за работни односи; Законот за борба против 
монополите, а ќе се извршат измени и дополнувања на повеќе закони и тоа: 
Законот за» Народна банка на Република Македонија; Законот за банки и 
штедилници; Законот за извршна постапка, Царинскиот закон; Законот за 
царинска тарифа; законите од даночната сфера; Законот за социјална заштита;. 
Законот за здравствена заштита; Законот за пензиско-инвалидско осигурување; 
Законот за стечај; Законот за денационализација; Законот за з е м ј о д е л с к о 

земјиште; Законот за градежно земјиште; Законот за национални• регистри; 
Законот за преземање и др. 

•Со цел стопанските субјекти да работат во познати услови на стопанисување 
уште на стартот на годината, најголемиот број од прописите и актите што се во 
функција на реализација на целите и задачите на макроекономската политика ќе се 
донесат паралелно со нејзиното донесување или пакведнаш•потоа. 

Исто така, ќе се донесат повеќе системски закони и други прописи со кои ќе 
се зголеми правната сигурност' на инвестициите, заштита на доверителите и ќе се 
поедностави постапката за малите И средните претпријатија. Очекуваниот влез на 
повеќе стратешки инвеститори во домашни фирми ќе ги даде соодветните ефекти. 

Надворешното опкружување се очекува да биде поповолно. Во функција на 
порелаксиран надворешен амбиент посебна ангажираност ќе се обезбеди во 
збогатување на економските односи со другите земји, а посебно одржување на 
добри односи со сите соседни земји. Од надворешен аспект поволно влијание се 
очекува од склучените нови спогодби и договори за економска соработка, 
проширување на пазарите со нови спогодби за слободна трговија (Турција. 
Бугарија), а се очекува вакви спогодби да се склучат и со други земји. 

Обновата на регионот и во тие рамки можностите што се создаваат со 
вклучуван>ото во реализацијата на одделни проекти (Пактот за стабилност и сл.) ќе 
овозможи зголемена стопанска активност за поголем број стопански субјекти од 
земјата. Оценетите движен>а на светската економија, а во тие-рамки и на земјите на 
СУ, како наш најголем партнер, исто така одат во прилог на очекуваниот 
порслаксиран надворешен амбиент во 2000 година. 

Во 2000 година се очекуваат ефекти од спогодбите за слоббдните економски 
зони, чија конкретна имплементација ќе придонесе за позабрзан развој и зголемен, 
.извоз и вработеност. 

Ќе се засилат активностите за повисок степен на соработка со земјите' на 
Европската Унија, САД и другите развиени земји, пред се во поглед на зголемување 
на квотите за извоз на одделни клучни производи за земјата и намалување на 
протекционистичките мерки (текстил, железо и челик, вино, јагнешко месо). 

Меѓутоа, во 2000 година развојот ќе се соочува со подолгорочно присутните 
проблеми, иако не во таква изострена форма, како во 1999 година. 
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Покрај ова, остварувањето на макроекономската политика во 2000 година ќе 
биде детерминирано од бројни ограничувачки фактори. Ниското ниво на,извозот на 
стоки и услуги ќе биде сериозен ограничувачки- фактор врз порастот на 
производтвото, како од аспект на пласманот, така и заради високиот дефицит. Исто 
така, одредено неповолно влијание ќе има и зголемениот импут од порастот на 
цените на нафтата на меѓународниот пазар, а особено врз конкурентската 
способност на извозот. 

Врз стопанската активност во наредната година ограничувачко влијание ќе 
има и подолгорочно присутната неликвидност, вкупно и по одделни стопански 
субјекти. 

II. М А К Р О Е К О Н О М С К А Т А П О Л И Т И К А ВО 2000 ГОДИНА 

Основни задачи 

Поаѓајќи од досега остварените резултати и актуелните• состојби на по,:.го 
на макроекономската рамнотежа и стабилност и спроведувањето на структурните 
реформи, а имајќи ги во вид проблемите со кои се •соочува развојот, очекуваните 
екстерни и интерни услови, како и оценетите други4 можности,и претпоставки, 
основни задачи на макроекономската политика' и политиката на структурни 
реформи во 2000 Година се: 

(1) Создавање на услови и претпоставки за нормализирање на тековите на 
производството, јакнење на порастот на бруто домашниот производ вкупно и по 
одделни дејности и гранки и врз таа основа зголемување на бројот на вработените и 
намалување на лицата кои бараат работа, пораст на извозот на стоки и услуги и 
подобрување на стандардот на населението. За реализирање на оваа цел се очекува 
активно вклучување на стопанските субјекти од земјата во обновата на регионот, 
успешно остварување на Програмата за рестартирање на индустриските 
капацитети; отворање на фронт на инвестициони зафати, пред се во малите бизниси 
и малите и ; средни приватни претпријатија, преку зголемено ангажирање и 
мобилност ца' домашната акумулација, прилив на странски капитал . по разни 
основи; преструктуирање, ревитализација, модернизација и финансиска 
консолидација на постојните капацитети; како и институционализација на 
економските односи со странство. Сврзано со ова, ќе се остваруваат континуирани 
и поагресивни промотивно-пропагандни активности на извозот и инвестициите. 

(2) Создавање на услови да се одржи макроекономската рамнотежа и 
стабилност и таа во поголема мера да се темели врз зголемена домашна понуда, 
која ќе биде на повисоко ниво и на потрајни основи. За остварување.на оваа цел:-
паралелно со создаван,сто услови за одржување на трендот на пораст на 
производството и услугите, ќе се продолжи со одреден степен на контрола на 
афектната потрошувачка. Ова ќе се остварува преку усогласување на платите со 
движењето на трошоците на живот и реалните можности, освен платите на 
субјектите со доминантно приватен капитал; на повисоко ниво одржана фискална 
консолидација; одржување на стабилност на домашната валута. 
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(3) Обезбедување нагласен прогрес на реформите како основен услов 
претходните две задачи да добијат трајни основи, при што посебен акцент се дава 
на: ревидирање на постојните нормативни решенија; постприватизационо 
преструктуирање на претпријатијата и нивно финансиско консолидирање, 
довршување на приватизацијата во агрокомплексот и другите субјекти чија 
приватизација е во тек или се уште не е започната, контрола на досега извршените 
приватизации кај одделни субјекти; забрзување на продажбата на државниот 
капитал; дефинирање на . стратешките инвеститори, во приватизираните 
претпријатија; приватизација, продажба или ликвидација на загубарите. Во 
банкарскиот сектор приватизацијата се повеќе *се се темели врз влез на стратешки 
инвеститори, наместо врз приватизираните комитенти, зајакнување на процесот на 
здружување и врз таа основа побрза нивна консолидација, а ќе- се отвори процес на' 
зголемена конкуренција во овој сектор и врз таа основа намалување на високите 
маржи во рамките на каматните стапки. 

Политика на доходи 

а) Плати 

Политиката на плати во• 2000 година ќе биде во функција на одржување н^. 
макроекономската стабилност, заради што дел од вработените и натаму ќе прима 
плати со ограничување. 

За оваа цел ќе продолжи важењето на Законот за плати, при што платите на 
вработените во економскиот и нее•кономскиот •сектор -ќе се •исплатуваат- согласно" 
важечките законски одредби и Колективните договори. Масата на платите на 
вработените во државната управа ќе се димензионира на ниво од 1998 година. Врз 
ефектите од реформата на јавната администрација ќе се создаваат услови за 
диференциран пристап и зголемена мотивираност на вработените, согласно 
придонесот во работењето. с 

б) Цепи - ,. 

Во 2000 година ќе се продолжи со глобалната политика1 на слободно 
формирање на цените, при што ќе се применува одреден вид на контрола на цените 
само на мал број производи и услуги кои се од значење за стандардот на 
населението и кои имаат одредена монополска положба на пазарот. Годишната 
инфлација (декември/дскември се проектира на 3,6% (просечно месечно пораст од 
по 0,3%), а нивото, гледано јануари/декември 2000 година во однос на 
јануарп/декември 1999 година се проектира во висина од 4%). 

Со примената на режимот на непосредна контрола во 2000 година ќе се 
формираат цените на: брашното "тип 500" и лебот од тоа брашно од 600 грама; 
превозот во железничкиот сообраќај; ПТТ услугите - освен услугите на јавната 
мобилна телефонија кои не се остваруваат преку стационарната мрежа; 
производството и дистрибуцијата на сурова вода; производството и дистрибуцијата 
на водата за пием>е; прочистувањето и одведувањето1 на отпадните' води - освен 
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колекторите; изнесувањето смет; погребните услуги, вклучувајќи ги и трошоците за 
погребно место и закупот на тоа место; премиите за задолжително осигурување на 
моторните возила. 

Формирањето на цените на електричната енергија, нафтените деривати, 
дистрибуцијата на природен гас, дистрибуцијата на топлотна енергија и 
искористувањето на геотермалните води ќе се формираат во согласност со 
Методологијата за формирање •на цените на одделни видови енергијава вака 
формираните цени ќе одлучува комисија што за оваа цел ќе биде формирана од 
Владата. 

Во цената на електричната енергија ќе се вгради развојна компонента 
согласно договорот за кредит, со кој ќе се обезбедуваат средства за враќање на 
кредитите земени за градба на електроенергетски објекти. 

"Под режим.на известување ќе се опфатат цените на: пастеризираното кравјо 
млеко; производството на лекови и фармацевтски хемикалии (готови лекови за 
хумана употреба); станарината; Превозот на патници во градскиот и приградскиот 
сообраќај; дистрибуцијата на 'учебниците за основно и средно образование; 
посебниот надомест што ќе се плаќа при регистрација на друмските моторни 
возила; како и провизиите на платниот промет. 

Во случај на поголемо нарушување на пазарот кај одреден вид производ, 
односно услуга, што е од витално значење за животот на населението, кој е под 
режим на слободно формирање, истиот,•привремено, може да биде ставен под 
режим на одреден вид на контрола. 

Ќе се донесе нов тарифен систем за продажба на електрична енергија, со кој 
ќе се уредат односите на цените на овој енергент, по одделни категории 
потрошувачи. 

Кај одделни производи и услуги, чии цени се под режим на непосредна 
контрола, а се формираат на ниво на општина, доколку позначајно заостанат во 
однос на просечната цена на тие производи, односно услуги, ќе се врши постапно 
елиминирање на диспаритетите. 

Ќе се продолжи со пропишување заштитни цени на одделни земјоделски 
производи и тоа за; пченицата и за ситнолисниот ориенталски суров тутун. 

Во формирањето на заштитните ц^ни ќе се земаат во предви<д условите во 
коп тие се произведуваат во земјата и особено, висината на светските цени на тие 
производи. 

За 2000 година ќе се изготват стоковни биланси за основните земјоделски и 
прехрамбени производи врз основа на кои ќе се утврди недостигот, односно 
вишокот од •истите во функција на предлагање и преземање мерки за обезбедување 
поусогласени односи на понудата и побарувачката на овие производи. 

Фискална политика 

-Во 2000 година ќе продолжи политиката на побавен пораст на приходите за 
јав«и расходи во однос на растот на бруто домашниот производ.Т1ри тоа учеството 
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на приходите за јавна потрошувачка ќе се намали за 0.7 процентни поени и ќе 
изнесува 35.0% од бруто домашниот производ. Истовремено ќе се обезбеди 
врамнотежено буџетско финансирање кај сите корисници на средства за покривање 
на јавните расходи во земјата. Дефицитот во висина од околу 4 милијарди денари, 
кој се очекува во буџетот на Република Македонија по основ на доспеани обврски 
по користени кредити од странство, ќе се покрие со користење средства од 
меѓународни финансиски институции. 

За обезбедување на предвидената фискална политика во 2000 година ќе се 
извршат измени во системот на даноците. Притоа, ќе се воведе данок на додадена 
вредност кој од 1 април ќе го замени данокот на промет на производи и услуги, што 
ќе услови и измена на Законот за акцизи, со цел негово прилагодување кон данокот 
на додадена вредност. 

Ќе се изврши промена на методологијата за утврдување на мал_опродажната 
цена на нафтените деривати, со што ќе се обезбедат релативно стабилни приливи 
на приход по основ на акцизи во идната година. 

Фискалната политик*а во 2000 година ќе биде насочена кон натамошно 
зголемување на ефикасноста на даночната администрација во наплатата на 
даноците, со цел намалување на евазијата на приходите. 

Заради натамошно остварување на одржлив фискален дефицит во 2000 
година ќе се обезбедува намалување на расходите за јавни потреби. Покрај ова, со 
буџетот на земјата во идната година ќе се поддржуваат реформските и развојните 
активности. 

Со буџетов на земјата за идната година ќе се обезбеди маса на плати и 
надоместоци приближно еднаква на нивото од 1998 година. Со цел да се обезбеди 
рационализација на буџетските расходи и поттикнување на процесот на реформи во 
јавната администрација, з•а оваа цел ќе се изготви Програма за реформа на јавната 
администрација за 2000 година.' За реализација на овој проект во буџетот за идната 
година се обезбедени средства во висина од 2% од вкупните расходи на буџетот. 

Исто така, од вкупно планираните расходи на буџетот 3,2% ќе се насочат за 
реформата во секторот на претпријатијата. 

Развојната функција на буџетот ќе се остварува, пред се, преку капиталните 
расходи кои ќе се насочат кон учество во финансирање на проекти, (железница, 
патишта), поддршка на развојот на земјоделското производство, изградба на 
водоводи, поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја и 
поддршка на малите и средните претпријатија (преку програмите за 
преквалификација). 

За поддршка на монетарната политика од буџетот на Република Македонија 
ќе се пренесат депозити во Народната банка на Република Македонија во висина од 
1300 милиони денари на годишно ниво. 

За'поддршка на социјалната политика во наредната година, ќе се обезбедат 
средства за покривање на зголемените трошоци за заштита на социјално 
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загрозеното население, трансферите кон Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување и трансфери* за невработени поради структурни реформи. 

Растоварувањето на јавната потрошувачка се очекува да се оствари и преку 
намалување на буџетите на социјалните фондови. За оваа цел, во Фондот за 
здравствено осигурување во 2000 година ќе продолжат активностите сврзани со 
реформските зафати, а во тие рамки и рационализација на трошоците. Во Фондот 
за пензиско и инвалидско осигурување, зголемените расходи по основ на реформите 
во стопанството и јавната администрација ќе се обезбедат преку *трансфери од 
буџетот на Републиката како и со средства од приватизација. За обезбедување на 
зголемениот обем на расходи во Заводот за вработување, исто така, ќе се .обезбедат, 
средства од буџетот на Републиката. 

Со цел зголемување на ефикасноста и рационалноста во трошењето на 
средствата за невработените и социјално загрозените семејства: ќе се обезбеди 
уточнување на евиденцијата на лицата; ќе се *елиминираат примањата врз основа на 
фиктивни податоци; ќе се заостри контролата; и ќе се воведат ригорозни казни за 
неточна документација, како за органите кои ја издаваат, така и за граѓаните кои ја 
презентираат. 

Монетарна политика 
Монетарната политика во 2000 година се очекува да биде порелаксирана од 

таа во 1999 година / во функција на остварување на општите цели на 
макроекономската политика. При тоа, преку оптимално дозирање на понудата на 
пари и кредити ќе се настојува да се поддржи реализацијата на предвидениот 
економски раст, без да се поремети повеќегодишната стабилност на цените. 

Во 2000 година се очекува зголемена реална побарувачка на пари и повисок 
степен на монетизација на македонската економија. 

Порастот на реалната побарувачка за •пари во 2000 година се очекува да 
изнесува 3,5%, а номиналниот пораст на понудата Ца пари (монетарен агрегат М1) 
од 13,6%. 

Ќе продолжи ориентацијата кон пазарни инструменти на монетарно 
регулиран,е. Во таа насока во 2000 година ќе се изврши динамичко укинување на 
кредитните лимити, при што ќе се продлабочи пазарот на благајнички записи и 
други хартии од вредност'. 

Во 2000 година вкупните кредити на банките, одобрени на субјекти на 
не,државниот сектор ќе можат да се зголемат за 6.162 милиони денари, или за близу 
18'%, што ќе биде во функција на подинамичен стопански раст. 

Ќе се изврши стандардизирани на роковите на одржување и на достасување 
на благајничките записи, со што ќе се овозможи формирање на цената на записите 
на конкурентски основи. 

Каматните стапки и во 2000 година ќе претставуваат основен оперативен 
инструмент на монетарната политика. Умереното пазарно намалување на 
каматните стапки на пазарот на пари ќе се поддржува со посредни мерки на 
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економската политика, пред се, со поголема афирмација на пазарот на пари. 
Ваквиот тренд се очекува да продолжи и како резултат на политиката на стабилен 
девизен курс на денарот, релативно ниската стапка на инфлација, ефектите од 
продажбата на Стопанска банка, зголемената понуда на девизи на девизниот пазар 
и д р . 

Во 2000.година се очекува вишок на понуда над побарувачка за девизи, пред 
се, по основ на капитални приливи (донации и странски инвестиции). Ш т о вишокот 
на девизи е проектиран на 55,4 милиони долари. Откупот на девизи ќе биде 
поддржанхо пренос на депозити од државата• кај централната банка во износ од 1,3 
милијарди денари. Со тоа предвидениот пораст на примарните пари ќе биде во 
функција на поддршка на кредитната активност на банките. 

Надворешен сектор 
Активностите во доменот на надворешниот сектор во 2000 година ќе бидат 

насочени кон: создавање услови за динамизирање на извозот и остварување на 
поусогласени односи во стоковната размена со странство, зголемување на 
девизниот прилив по основ на извоз на стоки, услуги и други основи, редовно 
извршување на тековните обврски спрема странство, селективно кредитно 
задолжување во рамките на платнобилансните 'можности, влез на странски 
директни инвестиции, одржување на стабилноста на курсот на денарот и 
зголемување на девизните резерви. 

Зголемувањето на извозот на стоки и другиот девизењприлив ќе се остварува 
преку: политиката на курсот на денарот, политиката на поттикнување на извозот, 
политиката на заштита на• домашното производство, политиката на кредитно-
финансиски одн*оси со странство, политиката на унапредување на стопанската и 
другите видови на соработка со одделна земји и економски интеграции. 

Унапредувањето на извозот ќе се остварува со индиректни економски мерки, 
а пред .се, преку политика на враќање на царини на увозните суровини и 
репроматеријали за.производството наменето за извоз. По исклучок ќе се обезбеди 
директно поттикнување на извозот на одделни земјоделско-прехранбени производи, 
коп се сретнуваат со протекционистички мерки и проблеми при извозот од 
објективна природа. 

За остварување на поголем девизен прилив ќе се изострат критериумите при 
одобрување на извоз на стоки преку компензациони и други специфични работи во 
странство. 

Ќе се интензивираат активностите за склучување договори за слободна 
трговија со земјите членки на ЕФТА, Романија, Албанија, Босна и Херцеговина, 
Украина и др. 

Ќе се обезбедува доследна имплементација на потпишаните договори за 
слободна трговија со Република Турција и Република Бугарија. 

Ќе се извршат измени и дополнувања на спогодбите за слободна трговија со 
Република Словенија, Република Хрватска и СР Југославија, со цел усогласување со 
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принципите на Светската трговска организација и нивно поуспешно 
функционирање. 

Ќе се настојува да се постигнат договори за економска и трговска размена со 
одделни земји кои се значајни партнери на Република Македонија, со кои тоа досега 
не е направено. 

Ќе се интензивираат активностите за прием на Република Македонија во 
Светската трговска организација, што ќе придонесе за динамизирање на извозот и 
поголемо вклучување на стопанството во светските економски процеси.-

Ќе зајакнат промотивните активности за извозните потенцијали на 
македонското сто•панство, со цел позначајно зголемување на извозот. Во функција 
на ова, покрај другото, ќе се продлабочи соработката со Меќународниот трговски 
центар, ќе се обезбеди приоритет врз програмски основи во насочувањето на 
средствата што ги издвојуваат извозниците и увозниците, а ќе се користат и сите 
можни форми на презентација (интернет и сл.). • ' 

Ќе отпочнат преговори за склучување на нов договор за извоз на текстилни 
производи во САД. Ќе се настојува ^реализираните квоти за извоз на текстилни 
производи во САД, поради регионалната криза во 1999 година, да се пренесат во 
2000 година. 

Ќе се овозможи извоз на текстилни производи во САД над договорените 
квоти, доколку суровините се набавуваат од таа земја. 

Ќе се создаваат услови и претпоставки за интензивно отпочнување со градба 
на слободни економски зони во Република Македонија. -

Ќе се поддржуваат иницијативите на странските директни инвестиции кои се 
остваруваат во рамките на реализацијата на пактот за стабилност. За оваа цел ќе се 
подготви листа на приоритетни проекти од земјата. Таа ќе биде основа за 
подготвување на, приоритетни листи на проекти од интерес на Република 
Македонија,'Република Албанија и Република Бугарија. 

Ќе се обезбедува поорганизирано учество на фирмите од земјата на 
распишаните меѓународни тендери за обнова и реконструкција на регионот, а 
особено СР Југославија, односно Косово. 

Ќе продолжи и интензивира процесот на усогласувње на националните 
стандарди и технички прописи на стоките со хармонизираните стандарди на 
Европската Унија. За оваа цел, ќе се донесат нбвЦ закони со кои ќе се регулираат 
прашањата во областа на стандардизацијата, метрологијата, акредитацијата и 
техничките баран>а за производите со што ќе се создаваат предуслови во 
производството да се применуваат стандардите и техниките кои се користат во 
земјите од Европската Унија и другите високо развиени земји. Истовремено, ќе се 
создаваат и потребните услови за основање, техничко опремување и кадровско 
екипирање на националните тела за стандардизација и акредитација, како 
независни јавни установи и на органот надлежен за метрологија. 
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Увозот ќе се остварува во рамките на утврдените пропорции во Проекцијата 
на платниот биланс за 2000 година. Со мерките на заштитната и девизната 
политика, приоритет ќе се даде на увозот на суровини, репроматеријали и опрема 
кои не се произведуваат во земјата, а се наменети за производство за извоз, како и 
за рестартираните капацитети со Програмата. 

Увозот на стоки ќе се остварува врз доследна примена на критериумите за 
неговиот квалитет (задолжително поседување на документи за стандарди и атести) 
и обезбедени средства и инструменти за неговото плаќање. 

- При одобрувањето на компензационите работи во странство, приоритет ќе се 
даде на увозот на стоки кои се дефицитарни на домашниот пазар, стратешки 
суровини и репроматеријали, основни прехранбени производи, како и на увоз на 
опрема која е во функција на зголемувањето на извозот на стоки. 

Навремено ќе се подготват и донесат пропратните акти за 
операционализација на новиот Царински закон, со што ќе се создадат услови и 
претпоставки за негова примена во 2000 година. 

Ќе се изврши ревизија на Царинската тарифа, со цел нејзино усогласување со 
Хармонизираниот систем на Европската унија, а во согласност и со потребите и 
можностите на нашето стопанство. 

Народната банка на Република Македонија со интервенционата политика ќе 
настојува да ја одржува стабилноста на курсот на денарот. 

Со политиката на кредитно-финансиските односи1 ќе се обезбедува 
селективно кредитно задолжување, во рамки на платно-билансните можности, 
зголемен прилив на странски директни инвестиции и други некредитни форми и 
редовно измирување на тековните обврски спрема странските кредитори. За таа . 
цел, ќе се подготви Стратегија за задолжување на Република Македонија на среден 
рок, во која ќе се согледаат сегашните состојби, редовното сервисирање на долгот и 
можностите за користење на нови кредити. 

•Ќе се создадат претпоставки за постигнување на аранжман со Светската 
банка и со Меѓународниот монетарен фонд со кој ќе се поддржат структурните 
реформи. 

/ 

Ќе се интензивираат промотивно-пропагандните активности за 
привлекување на странските инвеститори, со цел зголемување на приливот на 
капитал по основ на странски директни инвестиции, портфолио инвестиции и 
заеднички вложувања во стопанството и по пат на концесии во јавниот сектор. 

Девизните резерви со кои ракува Народната банка на Република Македонија 
ќе се користат за интервенции на девизниот пазар во согласност со монетарната 
политика заради одржување на стабилноста на курсот на денарот, како и за 
одржување на општата ликвидност на плаќањата на земјата спрема странство. 

Реален сектор 

Во 2000 година нагласено место ќе се даде_на мерките на макроекономската 
поли•тика со кои ќе се создаваат услови и претпоставки за обезбедување здрав и 
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силен реален сектор, преку одржување и јакнење на интензитетот на пораст на 
производството и услугите и на бруто домашниот производ. За остварување на оваа 
цел ќе се отвори широк фронт на инвестициони зафати, пред се, во малите бизниси 
и малите и средни приватни претпријатија•; преструктуирање, ревитализација, 
техничко-технолошка модернизација и финансиска консолидација на постојните 
капацитети во рамките на Програмата за рестартирање на индустриските 
капацитети, при што посебно треба да се оствари интензивно реструктуирање на 
македонските извозници, зајакне процесот на институционализација на 
економските односи со странство и друго. Сврзано со ова посебен приоритет ќе се 
даде на активностите сврзани со зголемено ангажирање и мобилност на домашната 
акумулација, а ќе се остварат и агресивни промотивни активности за зголемен 
прилив на странски капитал по разни основи. 

Со цел поинтензивен развој на малите и средни претпријатија и 
претприемништвото, како двигател на стопанскиот развој на Република 
Македонија ќе се создаваат услови и претпоставки за нивна афирмација. 

Ќе се врши континуирано ревидирање на легислативата со цел за 
поефикасно работење на трговските друштва, а во тие рамки и на малите и средни 
претпријатија. 

Ќе се ревидираат постојните и ќе се донесат нови закони во областа на 
занаетчиството и задругарството со што ќе се поедностави постапката за 
отпочнување со вршење стопанска дејност од страна на поединци (семејни бизниси). 

Националната Агенција за развој на малите и средни претпријатија - Н Е П А , 
кадровски и финансиски ќе •зајакне. Во најкус можен рок, најдоцна во првите 
месеци на 2000 година, ќе се дооформат и ќе почнат да функционираат сите 
регионални центри во земјата за поддршка на развојот на малите и средни 
претпријатија. , 

Ќе се остварат активности за воспоставување на т.н. бизнис мрежа, со која се 
обединуваат цели групи на малите и средни претпријатија со комплементарни 
производни програми, заради нивно оспособување за успешна конкуренција, 

*полесно воспоставување на субконтракторски односи со големите претпријатија и 
опстанок на пазарот. 

Ќе се воспостават нови деловни инкубатори со анимирање на локалните 
власти, локалните големи претпријатија, локалните--одделенија на Стопанската, 
комора на Македонија и други субјекти, заради искористување на слободните 
деловни простори во општините, во претпријатијата, искористување на, опремата 
која што не е во фу•нкција, преквалификација на невработените и помагање на 
процесот на формирање на нови микро и мали бизниси, 

Во 2000 година ќе продолжи реализацијата на веќе договорените кредитни 
линии со поволни услови и тоа: Кредитот од Владата на Италија во износ од 24,6 
милиони ГМ, Кредитот од СР Германија преку КАУ во износ од 13 милиони ГМ и 
кредитот од Република Кина во износ од 12 милиони САД долари. Истовремено, ќе 
продолжи• и реализацијата на микро-кредитната линија за поддршка на малите 
бизниси која се остварува преку Програмата ФАРЕ. 
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Ќе продолжи ангажирањето за обезбедување на нови поволни кредитни 
линии од меѓународните финансиски институции наменети за поддршка на малите и 
средни претпријатија; согласно платно-билансните можности на земјата. Овие 
средства ќе се пласираат преку комерцијалните "банки, со цел да се осигура 
економска ефикасност и профитабилност на идните проекти и да се обезбеди 
транспарентност при нивното алоцирање. 

Ќе се врши промоција на малите и средни претпријатија и ќе се 
овозможуваат контакти• на малостопанственици од земјата со партнери од 
странство. 

Техничката помош од странство за обука на претприемачите ќе биде 
контролирана од едно место а потоа користена во согласност со потребите на 
претприемачите. Притоа, ќе се зголеми учеството на домашните консултантски 
фирми со цел нивно поголемо вклучување во развојот на малите и средни 
претпријатија. 

Ќе се создаде "Едношалтерски систем" (Оле ѕ1ер ѓогиш) за регистрација на 
претпријатија, што ќе им овозможи на домашните и странските бизнисмени на едно 
место да можат да ги завршат сите формалности и тоа по пат на еден унифициран 
формулар што ќе се употребува во сите јавни институции инволвирани во процесот 
на регистрацијата. Времетраењето за комплетирање на сите потребни 
формалности треба да се намали на две недели. 

\ 

Во 2000 година во земјоделството ќе се води политика кон позначајни 
структурни промени, односно поголема застапеност на преработка на .примарните 
суровини според потребите на домашната индустрија, странските партнери и за 
динамизирање на извозот. 

Ќе се продолжи со политика на соодветна заштита на домашното 
производство и на земјоделско-прехрамбените производи. 

За поттикнување на развојот на земјоделството ќе се преземат мерки во 
областа на поледелството, сточарството, лозарството и овоштарството за која цел 
ќе се донесе годишна Програма за поттикнување на развојот на земјоделството. 
Програмата ќе биде поддржана со средства од Буџетот на државата во износ од 244 
милиони денари. 

Со средствата од Буџетот и понатаму ќе се поддржува здравствената заштита 
на животните од заразни и паразитарни >болести во износ од 167 милиони денари, 
како и заштитата на растенијата од штетници. За уништување на штетен дивеч од 
Буџетот ќе се насочат 1,5 милиони денари. 

Во 2000 година ќе се продолжи со активностите за обележување на 
добитокот во Република Македонија, што е неопходен услов за извоз на јагнешко 
месо во земјите на Европската Унија. За оваа цел во Буџетот на Републиката се 
предвидени 32 милиони денари. 



.31 декември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИЧКА МАКЕДОНИЈА Бр. 86 г Стр. 5,275 

Со средствата од Буџетот во висина од 30,0 милиони денари ќе сечфинансира 
пошумување на годините и заштита на шумите преку Програма за пошумување. 

Со Програмата за инвестиции во земјоделството со средства од Буџетот во 
висина од 94 милиони денари ќе се финансираат три проекти: 

- Рехабилитација на хидросистеми во Република Македонија; 

- Рурален развој на јужните и источните региони во Република Македонија; 

- Поддршка на индивидуалните земјоделци. 

Ќе се продолжи со реализација на Програма за ревитализација на селата за 
која цел во Буџетот с<5'предвидени средства во висина од 20,0 милиони денари. 

Инвестиции 
Остварувањето на поинтензивна инвестициона активност и создавање на 

услови за преструктуирање во наредната година ќе се остварува преку создавање на 
услови за поголемо користење на домашна акумулација и .мобилизација на 
домашното штедење , како и со користење на странски капитал , пред се преку 
концесии, директни вложувања, заеднички вложувања, портфолио инвестиции и 
други некредитни форми на финансирање. 

Во 2000 година ќе се создаваат нормативни и други услови за поинтензивна 
инвестициона активност во приватниот сектор на комер.цијалното стопанство, 
особено_во индустрискиот сектор, земјоделството и малиот бизнис. Едновремено, 
ќе продолжи реализацијата на отпочнатите проекти од јавниот сектор, а градбата 
на нови ќе зависи од обезбедената финансиска конструкција. 

Приватните претпријатија ќе бидат основни носители на инвестиционата 
активност кај што инвестициите остваруваат највисока ефикасност. Во 2000 
година приоритет ќе се •даде на производството кое е извозно ориентирано и во 
поголема мера се. потпира на достигнувањата на науката и на техничко-
технолошкиот прогрес. Со техничко-технолошкиот развој ќе се осовременат 
технолошките процеси и ќе се придонесе за преструктуирање на производството 
кон повисоки фази на преработка. 

Истовремено, ќе се врши времена заштита на новите производи , како и 
поттикнување на развојот на нови производи и услуги. 

Во 2000 година понагласено ќе се поддржува растот на инвестициите со 
средства од Буџетот за која цел значајно ќе се зголеми учеството на ставката за 
капитални инвестиции во вкупните расходи на Буџетот. 

Во јавниот сектор врз приоритетни основи ќе се изврши рационализација и 
операционализација на Програмата за инвестирање во јавниот сектор на Република 
Македонија. Инвестирањето во јавниот сектор ќе се остварува со сопствени 
средства на инвеститорите, средства од буџетот, преку концесии, д и р е к т н и . с т р а н с к и 

вложувања, заеднички вложувања, донации, како и со поволни странски кредити 
кои ќе бидат 'обезбедени во текот на годината, имајќи го предвид степенот на 
задолженост на земјата. • 
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Ќе се продолжи со користење Ца институтот концесија во областите од 
јавниот сектор што се од интерес на Владата и го привлекуваат интересот на 
инвеститорите од земјата и од странство. Сврзано со ова, ќе се поддржува-
реализацијата на повеќе студии за дооформување на потребната техничка, 
аналитичка и тендер - документација. 

/ . 

' . Во 2000-та година инвестиционите активности посебно ќе бидат насочени 
кон: довршување на изградбата на патниот правец со автопатско решение Скопје -
Тетово, и автопатската делница Стоби - Демир Капија; доизградбата на ХЕ 
"Козјак"; ревитализацијата на , хидроелектраните; дооформувањето на 
диспечерскиот центар и набавка на опрема за Дистрибутивната мрежа; изградбата 
на 400 К У далекувод Дуброво - Штип - граница со Република Бугарија; 
започнување на изградбата на автопатската делница Демир Каппја-Ѓевгелија и 
обиколката на градот Скопје (со автопатско решение); како и кон започнување со 
реализацијата на нови проекти во согласност со обезбедените средства за нивна 
реализација. 

Ќе продолжат интензивните активности на реализација на десетте 
инвестициони проекти од јавната инфраструктура што се финансираат со 
неповратна финансиска помош од 10,5 мил. САД долари од Владата на Република 
Кина. 

Ќе продолжат' активностите сврзани со реализацијата на проектот за 
изградба на термоелектрична гасна централа во комбиниран циклус за 
когенеративно производство на електрична и топлиска енергија, во Скопје. 

Во 2000 година со финансиската неповратна "помош на Владата на СР 
Германија во вкупен износ од 39 милиони германски марки ќе отпочнат 
активностите сврзани . со непосредна имплементација на проектот за 
водоснабдување "Студенчица" и проектот "Еколошка заштита на Охридското 
Езеро", а ќе се интензивираат активностите сврзани со реализацијата на проекуот 
"Придружни мерки за отворање на нови работни места преку активности на 
подобрување на комуналната инфраструктура во Република Македонија" кој ќе се 
реализира со финансиска помош во висина од 16,0 милиони германски марки од 
Владата на СР Германија. 

Ќе се интензивираат активностите сврзани со одобрување на поволниот 
")ЕНП кредит од Владата на Јапонија за изградба на првата фаза на ХС 
"Злетовица". 

Во секторот за наводнување со обезбедените средства од Буџетот на 
државата, неповратна финансиска помош од Владата на Холандија и кредитот од 
Светската банка ќе се продолжи со реализацијата на проектот за рехабилитација и 
преструктуирање на Х М С "Брегалница", ХМС "Тиквеш", ХМС "Радиовце-
Бистрица", Х М С "Гостиварско поле" и Х М С "Бањичко поле", согласно 
предвидената динамика. . < 
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Со цел унапредување на можностите за привлекување странски директни 
инвестции во Република Македонија, во 2000 година активностите главно Ќе бидат 
насочени кон дореализација на насоките и мерките содржани во "Програма за 
поттикнување на инвестициите, со" посебен осврт на привлекувањето "странски 
директни инвестиции". Имено, во насока на реорганизација на процедурите и 
институциите за основање и за регистрација на трговските друштва, ќе се 
финализираат активностите на Комисијата за поедноставување на формалностите 
(КОПОФО) за целосна имплементација на "едношалтерскиот систем". 

Заради поедноставување и измена на законската регулатива за вклучување 
на трговските друштва во прометот како и заради создавање регулатива 
компатибилна на онаа од Европската Унија, а се со цел креирање позитивна клњма 
за странско инвестирање, во текот на идната година ќе се донесат повеќе законски 
акти. Зголемен прилив на странски инвестиции во 2000 година се очекува и преку 
отворање на слободни економски зони. 

Заради имлементација на Законот за слободни економски зони, во текот на 
2000-та година ќе биде формирана и Дирекцијата за слободни економски зони, а ќе 
се создаваат и други услови и претпоставки. 

Заради поттикнување и промоција на пронаоѓаштвото и инвентивниот труд 
ќе се формираат иновациони центри и технолошки паркови, со чија активност ќе 
бидат опфатени поттикнувачки и промотивни активности и помош на пронаоѓачите 
на повисоко стручно ниво. Ќе се обезбеди и поддршка на процесот на 
трансферирање на новите научни сознанија и технологии во новоформираните 
мали и средни претпријатија. 

Заради поттикнување на пронаоѓаштвото и примена на Патентите и 
индустриските дизајни во. практиката, а со цел зголемување на нивото на 
технолошки развој во државата, ќе се превземат мерки кои ќе го интензивираат 
процесот на инвестирање во примена на нови технологии преку аплицирање на 
пронајдоците/патентите и индустриски*те дизајни пријавени/регистрирани за 
територијата на Република Македонија и нивна соодветна индустриска заштита. За 
остварување на оваа цел се предвидува основање на Центри за промоција на 
пронаоѓачката дејност (Пронаоѓачко-промотивни центри) преку кои: ќе се 
поттикнува и промовира инвентивниот труд и пронаоѓаштвото, ќе се дава помош 
при заштита на правата од индустриската сопственост, истражувањето на пазарот, 
изработката на бизнис планрви и при воспоставување на деловни контакти; а .ќе се 
основа и Центар .за технолошко набљудување, заради следење на развојот на 
најновите технолошки дв*ижења и давање на услуги на заинтересирани домашни и 
странски субјекти. 

Со цел зајакнување на институционалната поставеност на странски директни 
инвестиции во Македонија, во текот на идната година Одделението за промоција на 
инвестициите во Министерството за развој кое функционира како единствена 
институција (СМЕ ЅТОР ЅНОР) ќе прерасне во Центар за инвестициона промоција. 
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Основна функција на овој Центар ќе.биде исполнување на барањата на пазарната 
економија и задоволување на потребите на странските и домашните инвеститори. 
Истовремено, новоформираниот Центар кој ќе биде самостоен во својата работа, 
ќе покрива широк спектар.на активности и ќе има јака поддршка од Владата на 
Република Македонија, реализирана преку Министерството за развој 
Активностите на Центарот за инвестициона промоција ќе бидат во насока на 
зголемување на приливот на странски директни инвестиции преку градење имиџ на 
земјата, генерирање на инвестициите, јакнење и усовршување на услугите на 
инвеститорите, анализа и истражување на инвестициите. 

Во рамките на Министерството за развој ќе се формира Одделение за 
индустриска политика, заради ревитализација на.индустриските капацитети; влез на 
нови технологии; усмерување на индустрискиот развој во високопроизводни и 
високопрофитабилни дејности; зајакнување на координацијата и соработка со 
странски институции за истражување и развој и финансиски центри и фондации во 
извршувањето на инвестиционите проекти. 

Исто така, континуирано ќе се продолжи со промотивните активности за 
претставување на земјата како поволна бизнис дестинација за странските 
инвеститори. Како позначајни можат да се издвојат: организирање "Форум на 
инвеститори"; подготовка и промоција на "Водичот за инвестирање во Република 
Македонија"; и "Каталогот за профилот и можностите кои ги нуди слободната 
економска зона"; промоција и презен•тација на земјата и инвестиционите проекти на 
меѓународни саеми, форуми, конференции и сл. 

I I I . С Т Р У К Т У Р Н И Р Е Ф О Р М И 
1.ЛЗо 2000 година нагласок ќе се даде на процесот на реформите, а посебно на 

оние кои се однесуваат на преструктуирањето и постприватизациониот период на 
претпријатијата. Ќе се врши ревидирање на системот и тоа во деловите во кон се 
пројавени слабости и проблеми, а кои се пречка во неговото побрзо одвивање. 
Притоа, структурните реформи ќе се̂ • реализираат со доследна .примена на 
пазарните и економските критериуми и постепено напуштање на ''мекото буџетско 
финансирање". 

Ќе продолжи контролата на приватизацијата на претпријатијата со цел 
отстранување •на неправилностите и незаконитостите пепелени во постапката на 
приватизација. 

На приватизираните претпријатија кои што искажале загуба, за делот на 
непокриената загуба ќе им се намали приватизираниот, а зголеми државниот 
капитал. 

Ќе продолжи контролата на склучените договори на претпријатијата со 
Агенцијата за приватизација и тие кои нередовно или воопшто не ги отплатуваат 
обврските ќе бидат приморани да ги раскинат договорите, .а неплатените акции да 
ги преотстапат на Агенцијата која ќе ги понуди• за продажба на потенцијалните 
стратешки инвеститори, или за продажба на Берзата. 



.31 декември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИЧКА МАКЕДОНИЈА Бр. 86 г Стр. 5,275 

2.' Ќе се унапредува корпоративното управување со" воспоставување на 
модерна државна регулатива во доменот на тргувањето со долгорочните хартии од 
вредност; воспоставување на инвестициони фондови; трансформација на Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување 'во вистински финансиски интермедијер; 
промоција на можностите за инвестирање во Република Македонија; воведување на 
менаџерски опции и едукација на менаџерите како и едукација на населението 
заради стекнување на акционерска култура; 

При ова, ќе се заокружи законската регулатива врзана за тргувањето со 
хартии од вредност: Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност 
ќе*се изменат и дополнат во деловите што се однесуваат на информирањето на 
акционерите,•права*та и обврските на акционерите; заштита на малите акционери; 
заштита од инсајдерскнте информации; евентуалните даночни олеснувања врзани 
за капиталните добивки и трансакциите на Берзата итн. 

Ќе се донесе Закон за инвестициони фондови и ќе се создаваат претпоставки 
за да се формира македонски инвестиционен фонд со седиште во странство кој ќе 
располага со одбрано и дифернцирано портфолио на македонски акции. 

Со цел -заживување на пазарот со . хартии од вредност, а воедно и 
капитализирање на фондот за пензиско и инвалидско осигурувњае и негово 
функционирање како вистински финансиски интермедиер ќе се преземат 
активности за зголемена продажба на пакетот на акции ;со кој располага Фондот 
(15% од вредноста на општествениот капитал). За оваа цел, покрај другото, ќе се 
обучи група од 8 до 10 млади стручни лица во европските земји и САД за прашања 
сврзани за управување со портфолиото на пензиските фондови и другите значајни 
институционални инвеститори и по нивната обука ќе им се довери управувањето со 
портфолиото на Фондот. Во првите години од работењето на Фондот ќе се вклучат 
и странски советници. 

Со цел да се едуцирааат сопствениците на акции (над 250.000 акционери) со 
знаења за акционерството, неговата^ суштина, правата и обврските на 
сопствениците на долгорочните хартии од вредност, можните пристапи за 
оформување на портфолиото на хартии од вредност , разводнувањето на ризикот 
итн., ќе се подготви и реализира Програма за едукација на населението во доменот 
на акционерството. Програмата ќе опфати: составување, публикација и 
дистрибуција на популарни брошури од областа на акционерството; реализација на 
популарни телевизиски и радио емисии од областа на акционерството; 
подготвување на едноставни и ударни текстови за акционерството и нивно 
објавување во дневниот печат како редовни рубрики и сл. 

Со техничка помош од странство и друга финансиска поддршка ќе се 
организираат различни видови на тренинг програми за менаџери. 

«» 3. Големите претпријатија кои работат со загуби ќе се приватизираат преку 
ангажирање на стратешки инвеститор. Доколку до месец март не. се изнајде 
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стратешки •инвеститор истите ќе се ликвидираат. За останатите претпријатија од 
диетата на големи загубари ќе се направат длабинска *анализи за основните 
перформанси на работењето особено за најголемите од листата на 12-те 
претпријатија загубари,, со што дефинитивно ќе се докаже за кои претпријатија е 
илузорно Да се преземаат мерки за нивќа консолидација и за нив веднаш ќе биде 
отворена постапка за стечај. 

Доколку за некои претпријатија резултатите од анализите се лоши, а во 
меѓувреме за целото претпријатие или за негови делови е заинтересиран домашен 
или странски потенцијален инвеститор ќе му се одобрат погодности да го реализира 
овој зафат. 

Банкарски сектор 

Во наредниот период ќе продолжи процесот на преструктуирање на 
банкарскиот сектор со цел негово финансиско зацврстување, враќање на'довербата 
на граѓаните во банките и воопшто подобрување на кредибилитетот на домашните 
банки> приватизација на докрај неприватизираните банки, како и интегрирање на 
финансискиот систем на Земјата со меѓународните пазари. 

Зголемувањето на ефикасноста на банкарството ќе бара промени во насока 
на зголемена конкуренција, продлабочување на приватизацијата и поголема 
концентрација на сопственоста во банките; јакнење на супервизијата; поцврсти 
правни рамки И Поголема расположивост на информациите за банките и за нивните 
клиенти. • , 

Ќе продолжи процесот ма зајакнувале на супервизијата на Народната банка 
на Република Македонија над комерцијалните банки и штедилниците, со примена 
на соодветни меѓународни стандарди за супервизија »•преземање на корективни 
мерки према несолвентните,банки. Врз овие основи се очекува да зајакне 
финансиската дисциплина ; до конкуренцијата и да се овозможи поефикасна 
алокација на средствата од страна на банкарскиот систем. 

Влегувањето на странски банки или филијали на странски банки во 
домашниот банкарски систем ќе се поддржува како силен елемент на конкуренција, 
кој за разлика од реалниот сектор, досега беше заштитен од странската 
конкуренција. Притоа, активно ќе се промовира влез на странски банки и 
подобрување на процедурата за методите на кредитна проценка на домашните 
банки Исто така, ќе се врши окрупнување на банките преку спојување и 
припојување и модернизација на банкарската инфраструктура. За подобрување на 
Конкуренцијата во банкарскиот сектор ќе се поттикнува развојот на силни банки> 
покрај другото и по пат на подигање на минималниот капитал на банките. 

Со цел натамошно градење на довербата на банкарскиот сектор> ќе 
продолжи осигурувањето На депозитите на штедните .влогови. При тоа, ќе се 
зголеми условот за капитал во штедилниците, ќе се воспостават нови нивоа на 
осигурување на штедните влогови. 



Во функција за намалување на каматните стапки ќе се реализираат 
соодветни* механизми "за зголемување на понудата" на финансиски капитал преку 
банкарскиот сектор. Редуцирањето на високите каматни стапки треба да биде 
неопходен предуслов за економски растеж, што може да се оствари пред се преку 
зголемување на домашното штедење. 

Деловните банки ќе продолжат со разрешување на проблемот на присутните 
каматни обврски_ на претпријатијата од поранешните години, со што самите ќе 
придонесат за сопствено преструктуирање и исчистување на билансните позиции. 

Влезот на странска банка во Стопанска банка АД, Скопје која покрива преку 
45% од пазарот, се очекува да донесе целосно нова клима во банкарскиот систем, со 
збогатување на финансиски инструменти и влез на нови знаења и експертиза. Тоа 
ќе ги поттикне и другите домашни банки на меѓусебно спојување, или прифаќање 
на странски стратешки инвеститори, со што ќе се зголеми здравата конкуренција во 
банкарската сфера. Воедно, исчистувањето на билансот на Стопанска банка од 
лошите пласмани ќе овозможи поефикасно работење на оваа банка, со позитивен 
ефект во правец на намалување на каматните стапки. Се очекува останатите банки 
да реагираат со последователно намалување на каматните стапки, со цел да останат 
во конкуренција на кредитниот пазар. Намалувањето на активните каматни стапки 
е секако основниот предуслов за зголемување на инвестициите, кои се генератори 
на економскиот раст. 

Пазар на работна сила и социјална заштита 

1. Политиката на вработување на пазарот на работна сила ќе биде насочена., 
во функција на изнаоѓање на реални излезни решенија• во сферата на вработеноста 
и вработувањето. 

За создавање на можности и услови за поголемо вработување ќе се креира и• 
води активна политика на вработување со преземање на краткорочни подолгорочни, 
мерки, а особено преку: 

- интензивна инвестициона, финансиска и друга подддршка на раз>војот на 
приватниот сектор со институционална, финансиска и едукативна поддршка на 
развојот на малите и средни претпријатија, мали бизниси, самовработување, 
интензивирање на директни странски инвестиции и заеднички вложувања; 

- натамошна реализација на проектот за мали и средни претпријатија преку 
Националната агенција за развој на мали и средни .претпријатија' (НЕПА}, 
проширување' на мрежата на регионалните центри со финансиска поддршка Од 
програмата ФАРЕ, поедноставување на постапката за подготовка на програми од 
страна на Агенцијата Н Е П А и забрзување на постапката на .проектите и 
програмите од страна на банките, обезбедување на микро кредити и капацитети за 
отпочнување и поддршка•на мали бизниси од страна на банките со подобар грејс 
период и пониски каматни стапки, заради охрабрување на инвестициите и отворање 
на работни места на подолг рок; 
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- рестартирање на постојни и неискористени капацитети; 

- помош при вработување со реализација на програми за обука, 
преквалификација и доквалификација со реализација "на проекти и финансиска 
поддршка од Светската банка, ММФ и други меѓународни и странски органи и 
институции, реализација на конкретни програми за обука од страна на образовни 
установи кај работодавци и од страна на Заводот за вработување преку 
обезбедување на грантови за поголема партиципација во трошоците за обука, 
заради-финансиско растоварување и•• стимулирање на работодавците за поголемо 
вработување на работници; 

- создавање услови и претпоставки за директни странски инвестиции, 
користење на наменски странски кредити за развој на проекти за развој на мали и / 
средни претпријатија и давање на концесии; 

- отворање на економски, трговски и царински зони; 

- стимулативни мерки од даночната политика за реализација на програми за 
вработување млади подолго невработени лица, социјално загрозени лица и жени; 

- обезбедување на грантови за општините за реализација на проекти за 
зголемување _на вработеноста; 

- преку обезбедување на финансиска и друга поддршка на проекти за 
индивидуални фармери и водење на семеен бизнис во агрокомплексот, ќе се 
поттикнуваат повратни текови од градот кон селото, со што ќе се очекува да се 
намали градската невработеност; 

- формирање на инкубатори за вработување на лица кои подолго чекаат 
работа социјално загрозени и жени кои подолго време бараат работа со финансиска 
поддршка на вакви проекти под поволни услови; 

- унапредување на работата и зголемување на помошта од бироата за 
вработување на работодавачите и невработените лица во информирањето, 
посредувањето и консултациите, заради поголема флексибилнрст, ефикасна 
алокација и користење на- работната сила и меѓусекторска и меѓуресорска 
мобилност на работната сила; 

- имплементацијата^! проширување на проектот за помош за локален развој и 
на отпуштени работници "ПРИЗМА" кој се спроведува со помош и поддршка на 
Агенцијата за интернационален развој и Министерството за. труд на САД и 
проектите од кредитот за социјалниот сектор на Светската банка и други проекти; 

- континуиран и засилен инспекциски надзор и контрола, заради зајакнување 
на дисциплината на пазарот на трудот и намалување на работењето на црно, со 
техничка и кадровска екипираност на инспекцијата на трудот и нејзино сменско 
работење; 

- заострување на казнената политика и побрзо решавање на судските работни 
спорови, како и изрекување на мерка забрана на вршење на. дејности заради 
непочитување на Законот, решавање на спорови преку арбитража (вонсудско 
решавање на спорови од работен однос); 
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- помасовно организирање на јавни, работи и ангажирање на невработени лица 
кои користат надоместок за невработеност или социјална помош и поголема 
координација и соработка на трудовата инспекција, Заводот за вработување и 
центрите за социјална работа во преземањето на заеднички акции и мерки за 
подоследна примена на законите. 

- поврзување во поширока информативна мрежа или Интернет на податоци на 
Заводот за вработување, Фондот за здравство, Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување и Заводот за социјално осигурување. Реално временски да* се вкрстат и 
споредат информациите од сите ови институции, за специфично задоволување на 
потребите на невработените лица и работодавачите и за супервизија и контрола на 
берзата. 

- ќе се институционализираат формите за размена на информации во врска со 
слободнитечработни места и трендовите на локалните и националниот пазар на 
работна сила, како што се организирање на семинари •за невработените и 
работодавците. Заводот за вработување во соработка со локалната управа ќе 
организ•ира работни клубови, саеми за вработување и др. на кои лицата кои бараат 
работа ќе можат да се сретнат со потенцијалните работодавачи. 

- ќе се поддржува формирањето и функционирањето на приватните агенции за 
посредување при вработување. 

- ќе се продолжи со реализацијата на започнатите образовно-квалификациони 
програми за стручно оспособување, преквалификација и доквалификација и 
отпочнување на нови, особено на лицата што останале без работа во процесот на 
преструктуирање на стопанството, со цел нивно побрзо напуштање на берзата на 
трудот и поуспешно повторно работно ангажирање.. 

- ќе се донесе Национална стратегпја~"Национален договор" за вработувам>е 
меѓу Владата, Синдикатот, Стопанката комора и др. за стимулирање и 
унапредување на формите на вработување на регистрираната невработеност, 
особено за вработување на млади високообразовани кадри кои подолго време 
бараат работа. 

- формирање на пилот проекти на невработени-"Ваучер заедници" по општини 
каде меѓусебното плаќање и одредени јавни услуги ќе можатЈЈа се вршат со ваучер-
внатрешни пари без можност за нивен откуп или претварање во вистински пари. 

- ќе се извршат измени и дополненија на одредбите што се однесуваат на 
вработувањето: во Законот за работни односи, Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност и други. 

Преку селективна миграциона политика ќе се намалува неконтролираниот 
одлив (без посредство на Заводот за вработување) на работната сила во странство. 

2. Социјалната заштита во наредната година "ќе се остварувало согласност со 
важечкиот Закон за. социјална заштита и Одлуката за основните критериуми 
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начинот и условите за остварување на социјална помош, во рамките на 
предвидените средства за овие намени во Буџетот за 2000 година. Согласно Законот 
и Одлуката, граѓаните кои се изложени на социјални ризици и не се во состојба даја 
обезбедат својата социјална сигурност^ своите права ќе ги остваруваат преку 
мерките за социјална превенција, институционално и вонинстутиционално 
згрижување и права по основ на социјални помошти на загрозеното население. При 
тоа согласно Одлуката, ќе продолжи заштитата на оние членови на општеството 
кои како. последица на процесот на транзиција и структурните реформи се нашле на 
маргините на социјалната сигурност и не се во состојба да си обезбедат минимална 
егзистенција. Вака утврдениот систем на социјална помош и натаму ќе се усовршува 
и доградува во насока на поправедна распределба и 'насочување на социјалната 
помош до најсиромашните категории на населението. Во таа смисла во рамките на 
Проектот за итна социјална помош на Светска Банка ќе се направат согледувања за 
соодветни измени на Одлуката за социјална помош со цел преиспитување на 
критериумите ^соодветно доградувања во остварувањето на ова право. 

Социјалната сигурност на работниците на кои им престанал работниот однос 
поради економск>и, технолошки, структурални и слични промени ќе се обезбедува 

А 

во согласност со измените на Законот за работни односи и Законот за вработување 
и осигурување во случај на невработеност, во рамките на предвидените средства за 
оваа намена во Буџетот за 2000 година како и во рамките на одобрениот кредит од 
Светска банка наменет за продолжување на Проектот за итна социјална помош, 
(во, износ од 11.6 мил УСА Ѕ). При тоа во согласност со Законот за начинот и 
условите за користење'на средства по Договорот за користење на кредитот од 
Светска банка ќе се врши исплата на еднократен надомест во вид на испратнини на 
работниците во друштвата со до»минантна државна сопственост на кои им престанал 
работниот однос-поради економски, технолошки и структурални и други промени, а 
од средствата на Буџетот ќе се врши исплата на заостанати нето плати и придонеси 
како и исплата на надоместок за невработеност на овие работници преку Заводот 
за вработување. Едновремено .во рамките на средствата на Буџетот ќе се врши и 
матерјално обезбедување на вишокот на вработените одјавна администрација кои 
ќе бидат отпуштени како технолошки вишок или пратени во пензија во вид на 
испратнини']! средства за административно пензионирање. За таа цел ќе се донесе 
посебен Закон за административно пензионирање. 

'Реформи во здравствениот и пензискиот сектор 

1. Во почетокот на наредната годината ќе бидат усвоени измените и 
дополнувањата на постојната законска рамка за регулирање на државниот пензиски 
систем и предлог моделот за реформа на пензиско инвалидското осигурување. Во 
согласност со овие измени ќе се врши постепено зголемување на возраста на 
пензионирање (65" години за мажи и 63 години за жени), постепено намалување на 
заменската стапка (од 85% на Ѕ0%) , пресметување на пензиската основа од целиот 
работен стаж и др. Едновремено ќе се создаваат услови за воспоставување на 
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предложениот модел за реформа на пензиско-инвалидскиот систем со паралелно 
постоење на три столба на финансирање и тоа: прв столб- задолжителен државен 
столб, тековно финансиран, втор столб- задолжително капитално финансиран и 
трет столб- доброволно капитално финансиран. За таа цел кон крајот на годината 
во рамките на предвидената реформа на пензиско- инвалидското осигурување ќе 
се подготви Закон за капитално фпансиран пензиски ептем, кој во целина ќе ја 
регулира институционалната .поставеност и функционирањето на капитално 
финансираниот пензиски систем. 

2. Во наредната година ќе продолжат реформите во здравствениот систем во 
согласност со проектот за Транзиција во здравствениот сектор, финансиран од 
Светска Банка. Предвидените реформи ќе ср спроведуваат во согласност со новиот 
Закон за здравствено осигурување и кој е предуслов за спроведување на мерките од 
првата компонента на проектот а, односно зголемување на макроекономската 
ефикасност на системот.Со новиот Закон се предвидува: здравствена заштита на 
целокупното население, дефинирање на фискално одржлив пакет на здравствени 
услуги, нова политика на партиципација, на здравствените услуги во насока на 
утврдувале на мали фиксни износи но без големи ослободуван>а, одвојување на 
Фондот за здравствено осигурување како посебна организација со свој управен 
одбор надлежен за спроведување на утврдената политика корекција на системот на 

» 

финансирање на здравствените услуги .и давање на концесии во здравството. Кон 
крајот на годината ќе се донесе и Закон за здравствена заштита со кој ќе се 
дефинира статусот на здравствените организации и односите меѓу лекарот* и 
пациентот. 

Проекци ја на макроекономските агрегати 
Во 2000 година, врз основа на создадените услови и тие што ќе се создаваат со 

Макроекономската политика и оценетите можности и претпоставки, се оценува 
дека ќе продолжи процесот на заживување на економската активност и 
одржувањето на макроекономската рамнотежа и стабилност. Врз тие'основи се 
оценува дека основните макроекономски агрегати коп претставуваат индикативна! 
проекции во 2000 година, во однос на 1999 година, би се оствариле со' следната 
динамика: бруто домашниот производ реално би се зголеми•л за 6,0%, при што во 
индустријата за 9,0%, земјоделството за 5,0%, извозот на стоки номинално би се 
зголемил за 10,3%, увозот на стоки за 13,1%, цените на мало ќе остварат просечен 
годишен пораст од 4,0%, просечните плати на вкупно вработените во 2000 година 
реално би го задржале нивото од 1999 година, а вкупниот број на вработени би се 
зголемил за 2,0%. 

Макроекономската политика на" Република Македонија ќе се објави во 
"Службен весник на Република Македонија", 

Бр. 23-5860/1 
21 декември 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с. р. 
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2003. 
Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21.12.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 

НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НЕПА 

1. Основните средства и ситниот инвентар кои ги 
користела Агенцијата на Република Македонија за при-
ватизација, а кои се содржани во прилозите 1 и 2 (кои се 
наоѓаат во Агенцијата на Република Македонија за 
приватизација) да се отстапат без надомест на Наци-
оналната агенција за развој на мали и средни претприја-
тија НЕПА - ДООЕЛ - Скопје. 

2. Вредноста на средствата кои се отстапуваат е 
следната: 

Основни средства 
- набавна вредност . . . 3.903.874,20 денари 
- исправка на вредноста 1.963.252,62 денари 
- сегашна вредност . . . 1.940.621,58 денари 

Ситен инвентар 
- набавна вредност 28.690,00 денари 
-исправка на вредноста. . 28.690,00 денари 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр 23 5366/1 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 
2004. — ' — 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Служебен весник на СРМ" бр. 40/90) 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 декември 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува Бошко Стефановски од должноста 
советник на министерот за финансии, на негово ба-
рање, заклучно со 15.12.1999 година; 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-5806/2 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

2005. 
Врз основа на член 16 од Законот за Јавното право-

бранителство („Службен бесник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 декември 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-

блика Македонија за подрачјето на Скопје се именува 

Валентина Тодоровска, виш царински соработник во 
Царинарница Скопје при Царинската управа на Репу-
блика Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ван>ото, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-5892/2 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 
2006. 

Врз основа на член 27 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 4/96, 28/97 и 18/99), министерот 
за урбанизам и градежништво, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА 
ЗА НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРО-

СТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и програмата за пола-
гање испит за добивање на лиценца за носител на изра-
ботување на просторни и урбанистички планови 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 4/97), 
во насловот и во членовите 1, 2 и 8 став 3 на Правилни-
кот, зборовите: „просторни и", се бришат. 

Член 2 

Во член 2, зборовите: „Министерството за урбани-
зам, градежништво и заштита на животна средина" се 
заменуваат со зборовите: „Министерството за урбани-
зам и градежништво". 

Член 3 
Во членот 4, во ставот 1, зборот „четири", се заме-

нува со зборот „два". 

Член 4 
Во членот 6, во ставот 2, на крајот на реченицата, по 

зборот „испитот", точката се брише и се додаваат збо-
ровите: „и има право повторно да поднесе барање за 
полагање испит по изминати 12 (дванаесет), месеци од 
денот на доставувањето на известувал исто". 

Член 5 
Во „Програмата за полагање испит за лиценца", 

која е составен дел на Правилникот, во делот 1. „Теми 
за стручно нормативниот дел на испитот", во точките 4, 
5 и 6, зборовите: „просторни и", се бришат. 

Во истиот дел, во точката 15, зборовите: „решение 
за", се бришат. 

Член 6 

Во образецот, кој е составен дел на Правилникот, 
зборовите: „Министерство за урбанизам, градежниш-
тво и заштита на животната средина" се заменуваат со 
зборовите: „Министерство за урбанизам и градежниш-
тво". 

Во истиот образец, зборовите: „Министерот за ур-
банизам, градежништво и заштита на животната среди-
на" се заменуваат со зборовите: „Министерот за урба-
низам и градежништво", а зборовите „просторни и", се 
бришат. 
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Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 16-9396' Министер, 
29 декември 1999 година Душко Кадиевски, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 4/98 од 
22.12.1999 год. изврши упис на дополнување во Суд-
скиот регистар на Здруженија на граѓани и фондации во 
Основниот суд - Кочани. Дополнувањето се однесува 
на територијата на која ќе дејствува Здружението на 
Тутунопроизводителите „Вирџинија" од Кочани, па 
така таа ќе дејствува и на Општините - Пробиштип и 
3летово. 

Од Основниот суд во Кочани. (43891) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 43/99 
во регистерот за Здружение на граѓани и фондации го 
запиша .Здружението на граѓани фолклорен ансамбл4 

„Љупчо Сантов" од Оризари, кое ќе се користи со скра-
тено име Ф.А. „Љупчо Сантов" Оризари; а чие се-
диште е во домот на културата во Оризари. 

Лице овластено да го претставува и застапува здру-
жението во правниот промет со трети лица во јавноста 
е Иванов Марјан - Претседател на здружението. 

Работата и актив>ностите на здружението ќе се одне-
суваат на усогласување на посебните и заедничките ак-
тивности во областа на изучувањето, негувањето, уна-
предувањето и зачувувањето и презентирањето на ма-
кедонскиот фолклор и обичаи изразени преку народни 
игри, .песни, инструменти и носии кои го изразуваат 
историското минато и културното наследство и тради-
цијата на Македонскиот народ и националностите кои 
живеј ат на просторот на Република Македонија и други 
активности предвидени со актите на здружението. 

Здружението на граѓани се стекнува со својство на 
правно лице од 22.12.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (43893) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 16/99, 
изврши упис на промена во судскиот регистар за друже*-
нија на граѓани и фондации во Основниот суд во Ко-
чани на името на здружението на граѓани Кошаркарски 
клуб „ДЕЛИКАТЕС" Кочани во Кошаркарски клуб 
„КОЧАНИ". Кочани со скратен назив КК „Кочани" 
Кочани. 

Од Основниот суд во Кочани. (43895) 

Основниот суд во Гевгелија со решение бр. 9/99 од 
10.12.1999 година, го запишал во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации со следните податоци: 

Име на субјектот: Фудбалски клуб „Борец" од с. 
Фурка, со седиште во с. Фурка. 

Иницијатори за усогласување на Здружението се: 
Делев Васил, Тодоров Тодор, Јанчев Раде, Ѓоргиев 
Драги и Гогов Горги, сите од Богданци. 

Основна дејност на друштвото е омасовувањето и 
развојот на Фудбалскиот спорт. 

Лице овластено да го застапува друштвото е лицето 
Гогов Горги од Богданци. 

Од Основниот суд во Гевгелија, од 25.2.199 година. 
(43896) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на здруженијата на граѓани и фоќдации при Осно-
вен суд Тетово пдо РЕГ. бр. 173/99 е запишан „фудбал-
скиот клуб „Напредок" од с. Стенче. 

Работата и активности на здружението е омасову-
вање на. спортот, а посебно ангажирање на спортот, 
фудбалот на спортски план, соработка и размена на 
спортски искуства, со сите клубови во општината и 
надвор од неа, учествување во организиран систем на 
натпреварување и слично, согласно член 22 од Стату-
тот од 14.11.1999 година. 

Седиштето на здружението е во с. Стенче, а истото 
ќе делува на подрачјето од с. Стенче, Општина Тетово 
и пошироко, во зависност од резултатите. 

Од Основниот суд во Тетово. (43898) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1088/99 од 06.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
пријатие за промет и услуги „СИЈ1ВИ" ц.о. Скопје, ул. 
„Карл Либкнехт" бр. 29, со жиро сметка 40110-601-
98941. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска, ул. „Алекса Дундиќ" *бр. 147-6. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1243/99 од 14.12.1999 година 
с отворена ликвидациона постапка жнад должникот 
Претпријатие за производство, трговија и угостител-
ство „НИМА - КОМЕРЦ" д.о.о. Скопје, ул. „Јане Сан-
дански" бр. 62/11-10, со жиро сметка 40100-601-256141. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, ул. „АВНОЈ" бр. 68/4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Служб*ен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во р>ок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43983) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1156/99 од 26.11.1999 година 
е отворена ликвидациона пост*апка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги „ВХМ 
- АГРС" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Петар Дељан" 
бр. 1/2-16, со жиро сметка 40100-601-301229. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, ул. „АВНОЈ" бр. 68/4. 
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Се покануваат доверителите, на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава., 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43984) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1107/99 од 03.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка' над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги „БИБА - ПРОМЕТ" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 
102, со жиро сметка 40120-601-129503. . , . 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, ул. „АВНОЈ" бр, 68/4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот ве> „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43985) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1065/99 од 21.10.1999 година 
с отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство и трговија „МОНИКА" Перо 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Благоја Стевев-
ски" бр. 69, со жиро сметка 40110-601-207767. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, ул. „АВНОЈ" бр. 68/4, тел? 454-808. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43986) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1197/99 од 18.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, трговија и производство „ИН-
ФООРГВЕР" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. Влади-
мир Комаров" бр, 33-2/1, со жиро сметка 40100-601-
235335. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Дими-
тровска, ул. „Ј. Лукровски" бр. 10/44. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. ̂  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43990) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 508/99 од 07.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и мало „ТИТЛИС -
МАК" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. Трифун Хаџи 
Јанев" бр. 7-7/4, со жиро сметка 40110-601-189519. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Дими-
тровска, ул. „Ј. Лукровски" бр. 10/44, тел. 126-004. " 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација,.во рок од ЗО 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава.. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43991) 

Н О Т А Р С К И ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште КП број 1881, 
план 7, скица 15, место викано „Село", култура нива, 
класа 6, со површина од 105 м2, КП број 2306, план 7, 
скица 24, место викано „Брешки пут", култура нива, 
класа в, со површина од 2770 м2, КП број 2308, план 7, 
скица 24, место викано „Брешки пут", култура па-
сиште, класа 4, со површина од 206 м2, КП број 2978, 
план 10, скица 31, место викано „Крушки пат", култура 
нива, класа 3, со површина од 2355 м2, КП број 3042, 
план 10, скица 32, место викано „Душки", култура 
нива, класа 3, со површина од 1404 м2, КП број 3889, 

*план 11, скица 33, место викано „Цр. Поле", култура 
нива, класа 2, со површина од 1605 м2, КП бр. 3889, 
план 11, скица 33, место викано „Цр. Поле", култура 
нива, класа 2, со површина од 1605м2, КП бр. 3889, 
план 11, скица 33, место викано „Цр. Поле", култура 
шума, класа 3, со површина од 55 м2, Кп бр. 4113, план 
11, скица 34, место викано „Новине", култура нива, 
класа 2, со површина од 557 м2, КП бр. 4114, план И, 
скица 34, место викано „Новине", култура шума, класа 
3, со површина од 276 м2, КП број 4115, план 11, скица 
34, место викано „Новине" култура нива, класа 3, со 
површина од 2428м2, КП бр. 4115, план 11, скица 34, 
место викано „Новине^4, култура нива, класа 4, со повр-
шина од 1605 м2, КП број4115, план 11, скица 34, место 
викано „Новине" култура шума, класа 3, со површина 
од 140 м2, заведени во Поседовен Лист 141 за КО Вак-
синце, Куманово, КП број 4896, план 12, скица 23, ме-
сто викано „Црно Поле", култура нива, класа 3, со 
површина од 4163 м2, КП број 4897, план 12, скица 23, 
место викано „Црно Поле", култура шума, класа 2, со 
површина од 1016 м2, КП број 4898, план 12, скица 23, 
место викано „Црно Поле", култура нива, класа 3, со 
површина од 2382 м2, КП бр. 4931, план 12, скица 31, 
место викано „Челебина падина", култура нива, класа 
3, со површина од 1537 м2, КП број 4932, план 12, скица 
31, место викано „Челебина падина", култура нива 
класа 3, со површина од 998 м2, КП број 4933, план 12, 
скица 31, место викано „Челебина падина", култура 
шума, класа 2, со површина од 698 м2, КП број 4934, 
план 12, скица 31, место викано „Челебина падина", 
култура нива, класа 3, со површина од 1736 м2, КП број 
4960, план 12, скица 31,-место викано „Челебина пади-
на" култура нива, класа 3 со површина од 600 м2, КП 
број 4961 м2, план 12, скица 31, место викано „Челе-
б и у падина", култура шума, класа 2, со површина од 
280 мЗ, КП број 4962, план 12, скица 31, место викано 
„Челебина падина", култура нива, класа 2, со површина 
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од 2310 м2, КП број 4962, план 12, СКИЦА , место 
викано „Челебина падина'“, култура нива, а 3, со 
површина од 1000 м2, КП број 4962, план 12, с.: *ца 31, 

место викано „Челебина падина", култура нива . ласа 5, 
со површина од 1179 м2, КП 4962, Клан 12, скица 31, 
Место Викано „Челебина Падина, култура шума, класа 
1, со површина од 230 м2, заведени во Поседовен лист 
број 371 за КО Табановце, Куманово. Идеална 1/2 од 
КП број план 4, скица 9, Место викано „Кодра", 
•култура шуми, класа 4, со површина од 10172 м2, заве-
дена во поседовен Лист 92 за КО Стража, сопственост 
На Демири Назиме Ашим од с. Ваксинце, Куманово, за 
купопродажна цена 50;00 денари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата во спротивно го губат правото на првенство. 

1 Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до Нотар Севим Дестани ул. „11 Октомври" бр. 1а, во 
Куманово, (43886) 

Се продава 4/6 Идеален дел од земјоделско земјиште-
нива, построена На КП број 714/2, план 5, скица 12, 
место викано „Орман", класа 3, со вкупна површина од 
4184 м2, во КО Идризово, сопственост на 4/6 идеален 
дел на Шабовиќ Шуле од Скопје, бул. „Јане Сандански" 
бр. 72/3, за купопродажна цена од 300,00 денари за 
Метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 

што се продава, во рок Од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат Правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. „Беласица" б*б., Скоп-

ски саем, Скопје. (43829) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во КО Ро-
соман КП 1698* пЛ. 0.46, ск.000, класа 2 во в.м. „Чаир" 
го површина од 1280м2, катастарска култура 12 ООО 
видно од имотен лист број 1572 за КО Росоман сопстве-
ност На Јогановиќ Звонимир од Росоман ул. „Цандо 
Кулаков" бр.' 27 за цена од 15.500 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиштс право на првенство на купувал>е кмаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои Гра-
ничат со земјиштето што се продава па се повикуваат 
истите Доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок Од 30 дена од објавување на огласот до 
Нотар Кирил Ѓрков Од Кавадарци, со седиште на ул. „7-
Ми Септември" бр. 41. Во спротивно, Ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување. (43870) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје во КО Раец 
КП 732, пл.006, ек. 012, класа 5 во в.м. „Дрвеница" со 
површина од 4968м2, катастарска култура 14 100 видно 
од имотен лист број 169 за КО Раец сопственост на 
Илов ВацИл од Кавадарци ул. „Владимир Назор" бр. 11 
За цена од 20 ООО денари. 

Согласно Член 14 од Законот за земјоделско зем-
јишта право на првенство на купувал>е имаат заеднич-
ките сопственици,сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувал>е на огласот до 
нотар Кирил Грков ОД Кавадарци* со седиште на ул. „7-
ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување. - (43873) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во КО Ва-
таша КП 764, пл. 002, ек. 001, класа 6 во в.м. „Калница" 
со површина од 2637 м2 видно од имотен лист број 1159 
за КО Ваташа сопственост на Чочев Стојанче и Чочев 
Љупчо од Кавадарци ул. „Браќа Џунови" бр. 119 за 
нена од 16 ООО денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавување на огласот до 
нотар Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-
ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување. (43875) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 3359/2 
со површина од 800 м.кв, на место викано „Дебело 
Поле", означено како Кат. култура-нива, класа 5 за 
цена. од 570.000,00 денари, во КО Охрид, опфатено во 
Поседовен лист бр. 7315, сопственост на Шиникоски 
Петко од с. Јабланица Охрид. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Дескоска Гордана ул. „Македонски Просве-
тители" бр. 8 во Охрид. (43878) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. 
3678, план 27, скица 84 во МВ „Горно Село", класа 6 со 
површина од 1189 м2, во КО Богданци, сопственост на 

Џалева Вангелина од Богданци, за цена од 30.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Карајанов" бр. 4 
во Гевгелија. . (43880) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, КП 
број 3961, план 5, скица 28, во МВ „Динќот", втора 
класа, во површина од 956 м2, КО Гевгелија, за цена од 
71.604,00 денари, сопственост на Делев Илија од Гевге-
лија, ул. „Браќа Миладинови" бр. 30. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 

да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Иван КарајаНов, ул. „Маршал Тито" бр. 79/ 
2, Гевгелија. (43883) 

Нотарот Ленка Панчевска, ги известува сопствени-
ците, заедничките сопственици и сопствениците на гра-
ничните парцели со парцелата КП бр. 1532 со повр-
шина од 11053 м.кв.. КО Ради шаи и дека сопственикот 
на 268/418 идеален дел од наведената парцела г-ѓа 
Крстева Трајанка продава 6/418 идеален дел од наведе-
ната парцела по цена од 140 денари за еден метар ква-
дратен. Доколку наведените лица сакаат да го користат 
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предимственото право за купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно продавачите ќе ги продадат на друг купувач. 

(43982) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.561913/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Метуш Осман, ул."Македонско Кос бриг."бр.19/1, 
Скопје. ..(44073) 
Пасош бр. 1155760/98,издаден од УВР - Тетово на име 

Хајдари Армен, с. Пирок,Тетово. (44081) 
Пасош бр.130985/93,издаден од УВР - Скопје на име 

Тодор ова Викторија,ул."Партизански одред"бр151/1-
47, Скопје. (44119) 
Пасош бр. 1003298/97, издаден од УВР - Скопје на име 

Славко Кметовиќ, с. По божје, Скопје. • (44125) 
Пасош бр.938621, издаден од УВР - Тетово на име 

Мирчевска Егика, ул. "134" бр.8,Тетово. (44189) 
Пасош бр.910040/96, издаден од УВР - Скопје на име 

Милковски Валентин, ул."Ф. Шопен" бр. 5/9,Скопје. 
Пасош бр. 1181526/99,издаден од УВР - Тетово на име 

Бесник Адеми, с. Желино,Тетово. (44282) 
Пасош бр.1215259, издаден од УВР - Гевгелија на име 

Стојановски Тодор, ул."Дојранска" бр. 102,Богданци. 
Пасош бр.36162в, издаден од УВР - Струмица на име 

Димитрушов Панчо, ул."Младинска" бр.186,Струмица. 
Пасош бр.931072/96, издаден од УВР-Скопје на име 

Секуловска Анета, ул."Вера Јоциќ" бр. 14/36,Скопје. 
Пасош бр. 1067916, издаден од УВР-Куманово на име 

Алија Башким, ул."КироАнтевски" бр.59, Куманово. 
Чек бр. 4274412, од тековна сметка бр.11995467, изда-

ден од Комдрциј ал на банка АД Скопје на име Игор 
Ристоманов, Скопје. (44083) 
Чекови од бр.4425550 до -4425552; од бр.4§21278 до 

4621280 и броевите 4738863, 4732865,4425557, 440972, од 
тековна сметка бр. 130044-59,издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Постолова <&Цвета, ул.'То-
лачка" бб Делчево. (44143) 
Чек бр. 120000763671, од тековна сметка бр. 13418340, 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Дав-
чевска Виолета,Скопје. (44148) 
Чекови од тековна сметка бр. 1315/50 на име Кимов 

Костадин, ул."Ленинова" бр. 19/9,Велес. (44181) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Ирена 

Петреска ,Скопје. (44070) 
Работна книшка на име Адеми Џафер, с. Селце, 

Тетово. (44084) 
Работна книшка на име Муарем Ќериме, ул."Дејан 

Војвода" бр. 116,Охрид. (44085) 
1 — 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за здравство - Фондот за здравствено осигуру-
вање - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 02-8116/1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Наречател на повикот е Министерството за здрав-
ство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 
2. Предмет на набавката е набавка на преврзочен мате-

ријал (гази, вати и завои), за потребите на јавните 
здравствени организации, кои имаат одобрение за ста-
вање во промет или ги исполнуваат условите за доби-
вање одобрение за пуштање во промет по скратена 
постапка. 
3. Спецификацијата со количините и видот на материја-
лите што се предмет на набавката дадени се во тендер-
ска документација. 
4. Тендерската документација може да се подигне во 
Архивата на Министерството за здравство - Фондот за 
здравствено осигурување - Скопје, соба бр. 15, ул. „50 
Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 
14,00 ЧРСОТ, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари непо-
вратни средства на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за 
здравствено осигурување - Скопје со назнака за тендер-
ска документација. Даночен број на Фондот е 
4030991261703-депонент Народна банка на Македонија. 
5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со Зако-
нот за лекови, помошни лековити .средства и медицин-
ска опрема („Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 
6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, ,согласно одредбите на Законот за јавни на-
бавки. 
7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на 
поднесувањето. 4 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на на-
бавката ќе сс врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот, 

спецификација со количината и видот на материја-
лите што се нудцт, 
- цена во денари со сите давачки франко краен корис-
ник, 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето 
да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави след-
ната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за бо-
нитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки во 
претходниот период, 
- опис на технички постројки на понудувачот (магацин-
ски простор и расположиви средства за транспорт), 
- посочувана на вклучени, технички (стручни) лица за-
должени за материјалите што се нудат. 
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодвет-
е н документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејно-
ста. 
4. Документ (решение) за регистрација на вршење на 
дејноста издадено од Министерството за здравство. 
5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни или овластени дистрибутери од производителот 
со чии производи учествуваат. 
Бараните документи треба да се достават во оригина-
лен примерок или во заверена копија од нотар. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат 
да обезбедат: 
- упатство за употреба, чување и ракување на македон-
ски јазик, 
- најмалку една година рок на употреба од •денот на 
испораката (исправност и употребливост), 
- сертификат за квалитет. 
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Квалитетот и исправноста на. материјалите ќе ја цени 
комисија на купувачот при секоја испорака. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1..Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 
за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за 
здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, 
ул. „50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на 
Фондот или со.предавање на Комисијата на лице место 
најдоцна до 31.01.2000 година до 11,00 часот. 
4. Секој учесник може ^а достави една полуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 
следните критериуми: 
- цена со сите давачки)франко краен корисник, 
- начин, услови и рок на плаќање. 
Предност ќе имаат понудувачите кои покрај најповол-
*ната цена и рок на плаќање ќе понудат најповолен на-
чин и услови на плаќање. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и га-
ранција во вид на депозит или банкарска гаранција во 
висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здрав-
ствено осиг>рување - Скопје со назнака „за учество на 
повик бр. 02-8116/1". 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаран-
цијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот за 31.01.2000 
година. и 

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 31.01.2000 
година во 11,30 часот, во просториите на Министер-
ството за здравство - Фонд За здравствено осигурување 
~ Скопје, ул. „50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои са-
каат да учествуваат на јавното отворана на понудите, 
на комисијата треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворин>е. 
2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документација, нема да бидат разгледувани. 
>. Заради полесна обработка на податоците сите пону-
дувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на овој повик да ги внесат во тендерската доку-
ментација (преглед) што е подигнат од купувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за здравство - Фондот за здравствено осигуру-
вање - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 02-8117/1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ I 
1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 

2. Предмет на набавката е набавка на медицински по-
трошен материјал - кеси за крв, за потребите на јав-
ните здравствени организации, кои имаат одобрение за 
ставање во промет или ги исполнуваат условите за до-
бивање одобрение за пуштање во промет по скратена 
постапка. 
3. Спецификацијата со количините и видот на материја-
лите што се предмет на набавката дадени се во тендер-
ската документација. 
4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Министерството за здравство - Фондот за 
здравствено осигурување - Скопје, собра бр. 15, ул. „50 
Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 
14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари непо-
вратни средства на жиро сметка 40100 - 640 - 37 - Фонд 
за здравствено осигурување - Скопје со назнака за тен-
дерска документација. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Народна банка на Македо-
нија. 
5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со Зако-
нот за лекови, помошни лековити средства и медицин-
ска опрема („Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 
6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни на-
бавки. 
7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на 
поднесувањето. 
8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на на, 
бавката ќе се врши сукцесивно според потребите н: 
нарачателот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот, 
- спецификација со количината и видот на материја 
лите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен корне 
ник, 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето 
да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави след-
ната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за бо 
нитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа 
- список (референца) на главни и слични испораки во 
претходниот период, 
- опис на технички постројки на понудувачот (магацин 
ски простор и расположиви средства за транспорт), 
- посочувана на вклучени технички (стручни) лкца за 
должени за материјалите што се нудат. 
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен 
документ дека не се во стечај или во процес на ликвида 
ција и дека со правосилна пресуда не им е изречен 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста 
4. Документ (решение) за регистрација за вршење н 
дејноста издадено од Министерството за здравство. 
5. Доказ дека се носители на застапништво, екскпу 
зивни или овластени дистрибутери од производитело 
со чиј производи учествуваат. 
Бараните документи треба.да се достават во оргиналеј 
примерок или со заверена копија до нотар. 
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Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат 
да обезбедат: 
- упатство за употреба, чување и ракување на македон-

, ски јазик, 
- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост), 
- сертификат за квалитет. 
Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени 
комисија на купувачот при секоја испорака. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 
за јавни набавки. 

3.Понудата да се достави на адреса: Министерство за 
.здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, 

„50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на 
Фондот или со предавање на Комисијата на лице место 

најдоцна до 01.02.2000 година до 11,00 часот. 
4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 
јследните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник, 
- начин, услови и рок на плаќање. 
(Предност ќе имаат понудувачите кои покрај најповол-
ната цена и рок на плаќање ќе понудат најповолен на-
чин и услови на плаќање. 

. ГАРАНЦИЈА 

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и га-
ранција во вид на депозит, или банкарска гаранција во 

висина од 5% од вредноста на понудата. 
\ко гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здрав-
вено осигурување - Скопје со назнака „за учество на 
повик бр. 02-8117/1". 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаран-

цијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

ОКОВИ 

Отворениот повик трае до 11,00 часот на 01.02.2000 
цина. 

. Отворањето на понудите ќе се одржи на 01.02.2000 
одина во 11,30 часот, во просториите на Министер-
ѓвото за здравство - Фонд за здравствено осигурување 
Скопје, ул. „50 Дивизија" бр. 6., голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ . 
Овластените претставници на понудувачите кои са-
кат да учествуваат на јавното отворан>о на понудите, 

и комисијата треба да и предадат писмено овластување 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

I Понудите што ќе бидат предадени но истекот на 
јжот, како и тие што не се изработени според пропо-
рциите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
:ндер документацијата, нема да бидат разгледувани. 
Заради полесна обработка на податоците сите пону-

деа ч и се должни податоците за материјалите што се 
предмет на овој повик да ги внесат во тендерската доку-

ментација што с подигната од купувачот. 
Комисија ;за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за здравство - Фондот за здравствено осигуру-
вање - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 02- 8118/1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 
2. Предмет на набавката е медицински потрошен мате-
ријал - шприцеви и игли, за потребите на јавните здрав-
ствени организации, кои имаат одобрение за ставање во 
промет или ги исполнуваат условите за добивање одо-
брение за пуштање во промет по скратена по*стапка. 
3. Спецификацијата со количините и видот на материја-
лите што се предмет на набавката дадени се во тендер-
ската документација. 
4. Те*ндерската документација може да се подигне во 
архивата на Министерството за здравство - Фондот за 
здравствено осигурување - Скопје, собра бр. 15, ул. „50 
Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 
14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,1)0 денари непо-
вратни средства на жиро - сметка 40100 - 640 - 37 -
Фонд за здравствено осигурување - Скопје со назнака 
за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Народна банка на Македо-
нија. 
5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со Зако-
нот за лекови, помошни лековити средства и медицин-
ска опрема („Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 
6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни на-
бавки. 
7. Рокот на важењето на понудата с 90 дена од денот на 
поднесувањето. 
8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на на-
бавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 

Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот, 
- спецификација со количината и видот на материја-
лите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен корис-
ник, 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето 
да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави след-
ната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за бо-
нитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки во 
претходниот период, 
- опис на технички постројки на понудувачот (магацин-
ски простор и расположиви средства за транспорт), 
- посочувана на вклучени технички (стручни) лица за-
должени за материјалите што се нудат. 
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен 
документ дека не се во стечај или во процес на ликвида-
ција и дека со правосилна пресуда не им е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршен>е на дејноста. 
4. Документ (решение) за регистрација за вршење на 
дејноста издадено од Министерството за здравство. 
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5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни или овластени дистрибутери од производителот 
со чии производи учествуваат. 
Бараните документи треба да се достават во оригина-
лен примерок или со заверена копија од нотар. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат 
да обезбедат: 
- упатство за употреба; чување и ракување на македон-
ски јазик, 
- најмалку една година, рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост), 
- сертификат за квалитет. 
Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени 
комисија на купувачот при секоја испорака. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 
за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за 
здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, 
ул. „50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на 
Фондот или со предавање на Комисијата на лице место 
најдоцна до 02.02.2000 година до 11,00 часот. 
4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 
следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник, 
- начин, услови и рок на плаќање. 
Предност ќе имаат понудувачите кои покрај најповол-
ната цена и рок на плаќање ќе понудат најповолен на-
чин и услови на плаќање. 

Г А Р А Н Ц И Ј А 

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и га-
ранција во вид на депозит или банкарска гаранција во 
висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро-сметка 40100-640-37 Фонд за здрав-
ствено осигурување - Скопје со назнака „За учество на 
повик бр. 02-8118/1". 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаран-
цијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 02.02.2000 
година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 02.02.2000 
година во 11,30 часот, во просториите на Министер-
ството за здравство - Фонд за здравствено осигурување 
- Скопје, ул. „50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на комисијата треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 

тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 
3. Заради полесна обработка на податоците сите пону-
дувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на овој повик да ги внесат во тендерската доку-
ментација што е подигната од купувачот. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македо-
нија го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

ДЕКЕМВРИ 1999 ГОДИНА 

Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јули-декември 1999 година, во однос 
на просечните цени на мало во првото полугодие од 
1999 година изнесува 0,9%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1995. Буџет на Република Македонија за 2000 го-
дина 5207 

1996. Закон за извршување на Буџетот на Репу-
блика Македонија за 2000 година 5289 

1997. Закон за изменување на Царинскиот закон . 5291 
1998. Закон за изменување и дополнување на За-

конот за данокот на додадена вредност . . . 5291 
1999. Закон за гарантирање на инвестицијата на 

стратешки инвеститори за преземање на 
одделни, побарувања од крајни корисници 
од страна на Република Македонија, во 
Стопанска банка а.д. Скопје 5292 

2000. Одлука за целите и задачите на монетар-
ната политика во 2000 година . 5294 

2001. Одлука за девизната политика и проекција 
на платниот биланс на Република Македо-
нија за 2000 година : . 5294 

2002. Макроекономска политика на Република 
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2003. Одлука за отстапување на основни средства 
на Националната агенција за развој на 
мали и средни претпријатија НЕПА . . . . 5327 

2004. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за финансии 5327 

2005. Решение за именување заменик на јавниот 
правобранител на Република Македонија 
за подрачјето на Скопје 5327 

2006. Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за начинот и програмата 
за полагање испит за добивање лиценца за 
носител на изработување на просторни и 
урбанистички планови 5327 
Објава за движењето на цените на мало во 
Република Македонија за месец декември 
1999 година 5334 
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