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С О Д Р Ж И Н А

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2379. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07 и 15/08) и член 148 од Законот за заштита на културното наследство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 20/04 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 26.08.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИОТ  
ЛОКАЛИТЕТ „СТОБИ“ - ГРАДСКО 

 
Член 1 

Заради заштита, истражување, одржување, користење, презентација и популаризација на Археолошкиот 
локалитет „Стоби“, Владата на Република Македонија основа Национална установа за управување со Археоло-
шкиот локалитет „Стоби“ – Градско, како непрофитна установа од областа на културата. 
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Член 2
Дејноста на Националната установа за управување со Археолошкиот локалитет „Стоби“ – Градско (во на-

тамошниот текст: Национална установа) е заштита и користење на културното наследство. 
 

Член 3 
Називот на Националната установа гласи: „Република Македонија“ Национална установа за управување со 

Археолошкиот локалитет „Стоби“ – Градско. 
Седиштето на Националната установа е на Археолошкиот локалитет „Стоби“. 
 

Член 4 
За вршител на должноста директор на Националната установа ќе се именува м-р Силвана Блажевска, архе-

олог – историчар на уметност, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на претставување и застапување 
на Националната установа до нејзиното конституирање. 

Министерот за култура во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе именува Упра-
вен одбор на Националната установа согласно член 34 од Законот за културата. 

 
Член 5 

Управниот одбор на Националната установа во рок од 30 дена од денот на неговото именување на предлог 
на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Статутот на Националната установа. 

 
Член 6 

Министерството за култура во рок од осум дена од денот на дадената согласност на Статутот распишува 
Конкурс за избор на директор на Националната установа. 

 
Член 7 

Средствата и имотот за работа на Националната установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македо-
нија, преку Министерството за култура, како и од други извори. 

 
Член 8 

Упис во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-3992/1                                 Претседател на Владата 

26 август 2008 година                                на Република Македонија, 
          Скопје                                        м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
2380. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.08.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР  
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи се дава на трајно користење недвижна ствар-об-
јект со вкупна површина од 375 м2, лоциран на КП бр. 904/2, КО Горно Водно, евидентиран на имотен лист 
бр. 116 во сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-4079/1                                  Заменик на претседателот 

26 август 2008 година                                 на Владата на Република 
          Скопје                                                  Македонија, 
                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2381. 
Врз основа на член 8 од Законот за минерални суро-

вини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.06.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-

ВАЊА ЗА 2008 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за основни геолошки истражувања за 

2008 година („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 11/08), во делот II, став 2, во точка 4 износот 
„7.768.284,00“ се заменува со износот од „7.586.227,00“. 

По точката 4 се додава нова точка 5 која гласи: 
„5. Ревизија на извршените работи за изработка на 

Основната геолошка карта (ОГК-2) реон Огражден во 
мерка 1:50 000 – II фаза – 2008; 182.057,00“. 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-3036/1                Претседател на Владата 

10 јуни 2008 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
2382. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-
зација на работа органите на државната управа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 
44/2002) и член 220 од Законот за катастар на недвиж-
ности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
40/2008), министерот за правда донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ  НА ИНТАБУЛА-
ЦИОНИТЕ  КНИГИ ОД ОСНОВНИТЕ СУДОВИ 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на презема-
ње на интабулационите книги од основните судови во 
Република Македонија од член 28 и 30 од Законот за 
судовите (во натамошниот текст: основни судови) во 
Агенцијата за катастар на недвижности (во натамошни-
от текст: Агенција) согласно со надлежноста на Аген-
цијата утврдена со Законот за катастар на недвижности 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
40/2008).  

Предмет на преземање 
 

Член 2 
(1) Предмет на преземање од основните судови во 

Агенцијата се интабулационите протоколи, регистрите 
на интабулационен протокол и збирките на исправи за 
оние податоци запишани во интабулационите протоколи 
за кои не е донесено решение за бришење од страна на 
основните судови, односно оние податоци кои не се из-
бришани (во натамошниот текст: интабулациони книги). 

(2) Предмет на преземање не се деловодните прото-
коли за интабулациите и прибелешките, ниту архиви-
раните збирки на исправи за оние податоци за кои од 
страна на основните судови е донесено решение за 
бришење, кои остануваат на чување во основните судо-
ви во согласност со Судскиот деловник и со прописите 
за архивска граѓа. 

(3) Преземањето на интабулационите книги ќе се 
состои од нивно физичко преземање и сместување во 
Агенцијата, како и од електронска обработка на пода-
тоците содржани во интабулационите книги. 

(4) Во електронска форма ќе се обработат само 
оние податоци запишани во интабулационите книги за 
кои не е донесено решение за бришење од страна на ос-
новните судови, односно оние податоци кои не се из-
бришани од интабулационите книги. 

(5) Директорот на Агенцијата определува кои пода-
тоци од податоците од став (4) на овој член ќе бидат 
обработени во електронска форма почитувајќи го 
принципот на ефикасност и економичност. 

 
Обработката на податоците во 

електронска форма 
 

Член 3 
(1) Обработката на податоците од интабулационите 

книги во електронска форма ќе се состои од внесување 
во електронска база на податоци на податоците што во 
хартиена форма се содржани во интабулационите книги. 

(2) Обработката на податоците во електронска фор-
ма ќе ја вршат лица овластени од Агенцијата. 

(3) Судовите се должни за потребите на Агенцијата 
при обработката на податоците во електронска форма 
да обезбедат стручна и секој друг вид на помош преку 
ангажирање на лицата вработени во судовите кои рабо-
тат во одделите надлежни за водење на интабулацио-
ните книги. 

(4) За потребите на обработка на податоците од ин-
табулационите книги во електронска форма Агенцијата 
ќе обезбеди соодветна информатичка опрема и соф-
тверска апликација. 

 
Физичко преземање на книгите 

 
Член 4 

(1) Агенцијата ќе пристапи кон физичко преземање 
на интабулационите книги кога ќе бидат создадени со-
одветни просторни и други услови за нивно чување во 
согласност со прописите за архивска граѓа. 
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(2) Агенцијата обезбедува начин и средство за фи-
зичко преземање на интабулационите книги од судови-
те, при што обезбедува висок степен на заштита од 
оштетување или губење. 

(3) Основните судови се должни на Агенцијата да и 
ги предадат интабулационите книги пополнети со сите 
потребни податоци кои соодветствуваат и се преземени 
од податоците содржани во збирките на исправи чие 
запишуваат во јавните книги е задолжително.   

(4) Во случаите кога во интабулационите протоколи 
и регистрите на интабулационен протокол не се внесе-
ни сите потребни податоци за интабулацијата, односно 
прибелешката, основните судови се должни да ги от-
странат овие недостатоци и тоа да го завршат пред фи-
зичкото преземање на интабулационите книги од ос-
новните судови во Агенцијата, а најдоцна до 18 сеп-
тември 2008 година.  

(5) Доколку не биде постапено на начинот утврден 
со ставот (4) на овој член нема да се пристапи кон фи-
зичко преземање на интабулационите книги, а одговор-
носта за штетните последици ќе ја сноси основниот суд 
од кој се преземаат интабулационите книги. 

 
Соработка помеѓу основните судови 

 и Агенцијата 
 

Член 5 
Судовите се должни при преземањето на интабула-

ционите книги да соработуваат со Агенцијата и во рам-
ки на соработката да и го пренесат целокупното знаење 
и искуство во водење на интабулационите книги, а осо-
бено за издавање на податоци од интабулационите кни-
ги, односно за бришење на хипотеките запишани во 
интабулационите книги. Во рамки на оваа соработка 
судовите се должни да овозможат лицата вработени во 
судовите кои работат во одделите надлежни за водење 
на интабулационите книги да работат заедно со врабо-
тените на Агенцијата, во нејзините простории на опре-
делено време, а не подолго од два месеца од денот на 
физичкото преземање на интабулационите книги. 

 
Комисии за примопредавање 

 
Член 6 

(1) За физичкото преземање на интабулационите 
книги од член 2 став (1) од ова упатство, претседателот 
на основниот суд со решение формира комисија за при-
мопредавање (во натамошниот текст: комисија) за се-
кој основен суд посебно, а по исклучок една комисија 
може да биде именувана за повеќе  судови. 

(2) Комисијата од став (1) на овој член е составена од 
четири члена, од кои двајца претставници од Агенцијата 
кои се именуваат на предлог на директорот на Агенција-
та и двајца претставници на основните судови кои се 
именуваат на предлог на претседателот на основниот 
суд од кој се преземаат интабулационите книги. 

(3) Со работата на комисијата од став (1) на овој 
член раководи претседател на комисијата, што го име-
нува претседателот на основниот суд од редот на чле-
новите на комисијата со решението за нејзиното фор-
мирање.  

(4) Комисиите работат во полн состав и за својата 
работа составуваат записници за примопредавање.   

 
Записник за примопредавање 

 
Член 7 

(1) Записникот за примопредање од член 6 став (4) 
од ова Упатство се изготвува во три оригинални при-
мероци, од кои еден примерок се предава на основниот 
суд од кој се преземаат интабулационите книги и еден 
примерок се доставува до Агенцијата. Кон записникот 
се приложува список на сите интабулациони книги од 
член 2 став (1) од ова упатство што се предаваат, од-
носно преземаат. Во списокот на интабулационите 
книги се назначува бројот на книгата, бројот на страни-
ците во книгата, редниот број под кој е заведено пос-
ледното барање во книгата и други податоци кои се од-
несуваат на интабулационите протоколи, регистрите на 
интабулационен протокол и збирките на исправи што 
се предаваат, односно преземаат.  

(2) Комисијата врши увид во секоја интабулациона 
книга од член 2 став (1) од ова упатство и доколку кон-
статира некоја неправилност, оштетување, недостаток 
на страници, недостаток на податоци и други оштетува-
ња и недостатоци, за тоа составува посебен записник кој 
се приложува кон записникот за примопредавање од 
став (1) на овој член и претставува негов составен дел.  

(3) За констатираните оштетувања и недостатоци од 
став (2) на овој член се известуваат директорот на 
Агенцијата и председателот на основниот суд каде се 
води интабулационата книга. 

(4) За отстранување на недостатоците од став (2) на 
овој член судовите се должни да обезбедат стручна по-
мош од лица вработени во судовите кои работат во од-
делите надлежни за водење на интабулационите книги.  

(5) Секој член на комисијата има право на издвоено 
мислење за што се составува посебна забелешка во за-
писникот за примопредавање. 

(6) Записникот за примопредавање на книгите го 
потпишуваат сите членови на комисијата на начин што 
го ставаат својот потпис на секоја страница и истиот се 
заверува со печат на основниот суд од кој се преземаат 
книгите и со печат на Агенцијата. 

(7) Записникот за примопредавање и списокот на 
интабулационите книги се поврзуваат со прошивање со 
емственик и се запечатуваат со восок. 

  
Член 8 

(1) Во случај кога Агенцијата треба да изврши увид 
во деловодните протоколи за интабулациите и прибе-
лешките и во архивираните збирки на исправи од член 
2 став (2) од ова упатство, основните судови се должни 
во секое време да овозможат вршење на увид и презе-
мање на податоци. 
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(2) Увидот и преземањето на податоци од став (1) 
на овој член се врши врз основа на писмено барање на 
Агенцијата и со одобрение на претседателот на основ-
ниот суд каде се чуваат деловодните протоколи за ин-
табулациите и прибелешките и во архивираните збирки 
на исправи.  

 
Постапување по барања примени пред физичкото 
преземање на интабулационите книги и други неза-

вршени предмети 
 

Член 9 
(1) Предметите оформени по барањата за бришење 

на хипотеки и барањата за издавање на податоци од ин-
табулационата книга примени од страна на судовите зак-
лучно со денот кога е извршено физичко преземање на 
интабулационите книги и предметите по кои постапка 
во прв степен е започната пред основните судови се 
предаваат на Агенцијата на понатамошно постапување 
во согласност со Законот за катастар на недвижности. За 
овие предмети не се наплатува надоместок согласно та-
рифниците за користење и увид во податоците од гео-
детско-катастарскиот информационен систем и за запи-
шување во катастарот на недвижностите.     

(2) Предметите по кои е поведена жалбена постапка 
или кои по повод жалба се вратени на повторно одлу-
чување остануваат во основните судови заради нивно 
решавање од страна на судовите. 

(3) Предметите од став (2) на овој член се предаваат 
на Агенцијата откако основните судови ќе постапат, 
односно ќе ги решат. 

 
Член 10 

Ова упатство влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 07-4947/3 

3 септември 2008 година             Министер за правда, 
        Скопје                           Михајло Маневски, с.р. 

________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2383. 

Врз основа на член 20, став 4 од Законот за безбед-
ност на производите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 33/2006 и 63/2007), министерот за еко-
номија донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР И СТАВАЊЕ ВО 
УПОТРЕБА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПРИКЛУЧНИ 
ВОЗИЛА, ОПРЕМА И ДЕЛОВИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ  
ВГРАДАТ И/ИЛИ ДА СЕ КОРИСТАТ НА НИВ 

 
Член 1 

Во Правилникот за пуштање на пазар и ставање во 
употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема 
и делови кои можат да се вградат и/или да се користат 

на нив (,,Службен весник на Република Македонија,, 
бр. 134/2006, 9/2007, 156/2007 и 42/2008), во членот 2 
по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Идентификација, во смисла на овој правилник, е 
постапка во која се утврдува истоветноста на единеч-
ното возило и неговите основни технички податоци со 
помош на приложената документација.“ 

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи: 
 

„Член 4-а 
Идентификација се врши  за единечно возило од ка-

тегориите L и М кое се увезува во Република Македо-
нија, ако на возилото не се вршени поправки, препра-
вки, доработки или надградби.“  

 
Член 3 

По членот 23 се додава нов член 23-а кој гласи: 
 

„Член 23-а 
Со идентификација на единечно возило се проверу-

ва и утврдува истоветноста на возилото со соодветните 
технички прописи кои се применуваат во Република 
Македонија. 

Истоветноста на возилото од став 1 на овој член се 
потврдува со потврда за идентификација на единечно 
возило (Прилог 6-а) издадена од страна на комисијата, 
а врз основа на изјава за истоветност на единечно вози-
ло (Прилог 6-б) издадена од овластено тело.  

Потврдата од став 2 на овој член, комисијата ја из-
дава врз основа на барање на увозникот, односно сопс-
твеникот на возилото, за три дена по приемот на бара-
њето.  

Увозникот, односно сопственикот на возилото по-
тврдата за идентификација на единечно  возило ја под-
несува при увозното царинење и при првата регистра-
ција на возилото.” 

 
Член  4 

Прилозите  6-а и 6-б се составен дел на овој пра-
вилник. 

  
Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

 
     Бр.25-7111/1 

18 септември 2008 година                    Министер, 
        Скопје                               Фатмир Бесими, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2384. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за заштита 

од бучава во животната средина („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/07), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање во согласност со 
министерот за транспорт и врски и министерот за 
здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЛОКАЦИИТЕ НА МЕРНИТЕ СТАНИЦИ  
И МЕРНИТЕ МЕСТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат локациите нa 
мерните станици и мерните места од кои се следи вли-
јанието од изворите на бучавата во животната средина. 

 
Член 2 

Мерните станици и мерните места треба да бидат 
лоцирани во подрачја каде што е потребно да се обез-
беди заштита од бучавата врз здравјето на луѓето и жи-
вотната средина и при тоа да овозможат: 

1. спроведување на системски набљудувања и мере-
ња за определување на  оптоварувањето со бучава во 
животната средина; 

2. собирање на точни податоци за нанесување на 
стратешките карти за бучава и информации за израбо-
тка на акциони планови за намалување на оптоварува-
њето со бучава; 

3. собирање на точни податоци за изложеност на 
населението на бучава со кои се врши проценка на 
штетните ефекти на бучавата врз здравјето на населе-
нието; 

4. размена на информации. 
 

Член  3 
Локациите на мерните станици и мерните места се 

определуваат по подрачја во зависност од степенот на 
заштита од бучава и од видот на активностите и осет-
ливоста на населението кое престојува во нив и се ди-
ференцирани во четири степени и тоа:  

- Подрачје со I степен  на заштита од бучава е  
подрачје наменето за туризам и рекреација, подрачје во 
непосредна близина на здравствени установи за бол-
ничко лекување и подрачје на национални паркови или 
природни резервати; 

-Подрачје со II степен  на заштита од бучава е 
подрачје кое е примарно наменето за престој, односно 
станбен реон, подрачје во околина на објекти наменети 
за воспитна и образовна дејност, објекти за социјална 
заштита наменети за сместување на деца и стари лица 
и објекти за примарна здраствена заштита; подрачје на 
игралишта и јавни паркови, јавни зеленила и рекреаци-
ски површини и подрачја на локални паркови; 

- Подрачје со III степен  на заштита од бучава е 
подрачје каде е дозволен зафат во околината, во кое 
помалку ќе смета предизвикувањето на бучава, однос-
но трговско - деловно подрачје - станбено подрачје, кое 
истовремено е наменето за престој, односно во кое има 
објекти во кои има заштитени простории, занаетчиски 
и слични дејности на производството (мешано подрач-
је), подрачје, наменето за земјоделската дејност и јавни 
центри, каде се вршат управни, трговски, услужни или 
угостителски дејности; 

- Подрачје со IV степен  на заштита од бучава е 
подрачје каде  се дозволени зафати во околината, кои 
можат да предизвикаат пречење со бучава, подрачје без 
станови, наменето за индустриски или занаетчиски или 
други слични производствени дејности, транспортни 
дејности, дејности за складирање и сервисни дејности 
и комунални дејности кои создаваат поголема бучава. 

 
Член 4 

Покрај определувањето на локациите на мерните 
места и мерните станици од член 3 од овој правилник, 
мерните места и мерните станици за мерење на бучава-
та треба да бидат лоцирани и во подрачјата кои се во 
соседство на магистрални патишта, железнички линии 
и аеродроми.  

 
Член 5 

Бројот, распоредот и конкретната локацијата на 
мерните станици и мерните места кои ја сочинуваат др-
жавната и локалната мрежа за мониторинг на бучава се 
определуваат со годишната програма за работа на др-
жавната и локалната мрежа за мониторинг на бучава. 
 

Член 6 
(1) Мерните станици треба да бидат лоцирани над-

вор, на отворено во близина на објектите кои треба да 
бидат заштитени од бучава.  

(2) Мерните места треба да бидат лоцирани надвор, 
на отворено или внатре во просториите на објектите 
кои треба да бидат заштитени од бучава.  

(3) Внатре во просториите на становите, болнички-
те соби, просториите за одмор на деца, ученици, спал-
ни соби во домови за стари лица и пензионери и во хо-
телски соби, мерното место се лоцира во средишниот 
простор за секоја просторија. 

(4) Во киносали, во простории за воспитно-образов-
на дејност, во чекални во библиотеки, во театарски и 
концертни сали, треба да има најмалку три мерни ме-
ста, доколку се работи за простории со капацитет до 
500 лица, или на најмалку пет мерни места  во просто-
рии со поголем капацитет. Мерните места треба да би-
дат рамномерно распоредени за да ја покријат целата 
површина на просторијата при што најмалото меѓусеб-
ното растојание треба да изнесува од 1,5 метри.  
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(5) Мерното место се лоцира на растојание од нај-
малку еден метар од ѕидот, најмалку 1,5 метар од про-
зорецот, на висина од 1,2 до 1,5 метри од подот, однос-
но на висина од 30 сантиметри до еден метар од тава-
нот и тоа кога прозорциите и вратите се затворени. 
 

Член 7 
(1) Во подрачја со I и II степен на заштита од буча-

вата се поставуваат најмалку  пет мерни места кои  се 
лоцираат на начин со кој целокупната површина на по-
драчјето ќе биде рамномерно зафатена. 

(2) Во подрачја со III и IV степен на заштита од бу-
чава, како и во подрачја покрај магистрални патишта и 
градски сообраќајници, подрачја покрај железнички 
пруги, во околината на аеродромите од членот 3 од 
овој Правилник, се поставуваат најмалку десет репре-
зентативни мерни места кои треба да ја покријат целата 
зона на сообраќајницата и постојаните извори на буча-
вата.  

(3) Пред објектите, мерното место се поставува на 
растојание од три метри пред фасадата, односно 0,5 ме-
три пред отворениот прозор. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
      Бр. 07-5280/1 
7 август 2008 година 
          Скопје 
 
Министер за животна средина 
и просторно планирање на 
Република Македонија, 

Министер за транспорт 
и врски 

Неџати Јакупи, с.р. Миле Јанакиески, с.р. 
  

Министер за здравство 
Бујар Османи, с.р. 

_____________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2385. 

Врз основа на член 43 од Законот за преземање на 
акционерските друштва (“Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 4/2002, 37/2002 и 36/2007), Комиси-
јата за хартии од вредност, на седницата одржана на 
ден 12.09.2008 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на 

обичните акции издадени од Инвестбанка АД Скопје 
дадена од Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, 
Грац, Република Австрија, со седиште на Sparkassenp-
latz 4 8010 Graz Austria.                                             

2. Се задолжува понудувачот од точка 1:  
- согласно член 50 став 2 од Законот за преземање 

на акционерски друштва да го објави ова решение на 
начин како што е објавена понудата за откуп и 

- согласно член 50-а и член 50-б од Законот за пре-
земање на акционерски друштва да го депонира парич-
ниот износ потребен за откуп на преостанатите акции 
со право на глас издадени од Инвестбанка АД Скопје 
кои не се во негова сопственост и да не го подигнува 
овој износ до истекот на рокот од 90 дена од денот на 
објавувањето на ова решение во “Службен весник на 
Република Македонија“ и на роковите за исполнување 
на обврските согласно член 44, член 45 и член 46 од За-
конот за преземање на акционерски друштва или да 
обезбеди банкарска гаранција во согласност со членот 
29 од Законот за преземање на акционерските друштва. 

 
3. Решението влегува во сила со денот на донесува-

њето. 
 
4. Жалбата изјавена против ова решение не го одло-

жува неговото извршување. 
 
5. Решението ќе се објави во “Службен весник на 

Република Македонија”. 
 
   Бр. 07-2867/17           Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2008 година               Претседател, 
        Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2386. 
Врз основа на член 41-а и член 69 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006) и точка 12 од Одлуката за содржи-
ната и начинот на функционирање на Кредитниот реги-
стар („Службен весник на РМ“ бр. 108/2008), гуверне-
рот на Народната банка на Република Македонија до-
несе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОДР-
ЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со ова упатство се пропишуваат начинот и роко-

вите на доставување и користење на податоците и ин-
формациите во Кредитниот регистар и почетокот на 
доставување на одделните податоци и информации. 
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2. Заради еднообразно спроведување на Одлуката 
за содржината и начинот на функционирање на Кре-
дитниот регистар (во понатамошниот текст: Одлуката), 
Народната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Народната банка) воспоставува посеб-
на веб-апликација и веб-услуга - Кредитен регистар (во 
понатамошниот текст: Апликацијата). 

 
II. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА  

АПЛИКАЦИЈАТА КРЕДИТЕН РЕГИСТАР 
 
3. Апликацијата работи во интранет-околина со 

ограничен пристап на компјутерската мрежа и базата 
на податоци.  

 4. Апликацијата е достапна за банките, штедилни-
ците и филијалите на странски банки на Кредитниот 
регистар, дефинирани во точка 3 од Одлуката. 

5. Банките, штедилниците и филијалите на странски 
банки доставуваат податоци согласно со техничките ин-
струкции за работа со апликации на Народната банка.  

6. Банките, штедилниците и филијалите на странски 
банки ги доставуваат податоците и информациите од 
точка 4 на Одлуката, со користење на шифрите дефи-
нирани во: 

- прилог бр. 1 - Листа на влезните податоци; 
- прилог бр. 2 - Шифри за трговците на мало; 
- прилог бр. 3 - Шифри за намената на кредитите на 

физичките лица (население); 
- прилог бр. 4 - Шифри за видот на обезбедувањето; 
- прилог бр. 5 - Шифри за населеното место (оп-

штина). 
Прилозите од оваа точка се составен дел на ова 

упатство.  
7. Во ова упатство, во терминот „трговци на мало“ 

се вклучуваат: трговците-поединци и физичките лица 
кои согласно со Законот за трговски друштва не се 
сметаат за трговци. 

Сите податоци коишто се доставуваат до Кредитни-
от регистар, а се однесуваат на износи, односно вред-
ности, се искажуваат во илјади денари.  

 
III. РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 

НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ВО  
КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 

 
8. Банките, штедилниците и филијалите на странски 

банки се должни да ги доставуваат податоците и ин-
формациите за водење на Кредитниот регистар од точ-
ка 4 на Одлуката, на месечна основа, со состојба на 
крајот на месецот за кој се известува.  

Податоците и информациите од став 1 од оваа точ-
ка се доставуваат во периодот од 1. до 15. во наредниот 
месец.  

По исклучок на став 2 од оваа точка, податоците и 
информациите со состојба на 31 декември, 31 март, 30 
јуни и 30 септември се доставуваат во следните пери-
оди: 

- за состојба на 31 декември - од 25 јануари до 05 
февруари; 

- за состојба на 31 март, 30 јуни и  30 септември - 
од 1. до 20. во наредниот месец. 

9. Народната банка овозможува расположливост на 
податоците и информациите од Кредитниот регистар 
во рок од пет дена по истекот на роковите предвидени 
во точка 8 на ова упатство.  

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
10. Ова упатство влегува во сила на осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе почне да се применува од 
30.09.2008 година. 

По исклучок на став 1 од оваа точка, банките, 
штедилниците и филијалите на странски банки се 
должни да почнат да ги доставуваат податоците и 
информациите од точка 4 од Одлуката, согласно со 
датумот на примена наведен во колоната бр. 4 од 
прилогот бр. 1. 

11. Со отпочнувањето со примена на ова Упатство, 
престанува да важи Упатството за спроведување на 
Одлуката за содржината и начинот на функционирање 
на кредитниот регистар („Службен весник на РМ“ бр. 
87/2004).  

12. По исклучок од точка 11 од ова упатство, во 
периодот од отпочнувањето на примена на ова упат-
ство до 01.11.2008 година, банките, штедилниците и 
филијалите на странски банки се должни паралелно да 
ги доставуваат податоците и информациите утврдени 
со ова упатство и Упатството за спроведување на Од-
луката за содржината и начинот на функционирање на 
кредитниот регистар („Службен весник на РМ“ бр. 
87/2004). Податоците и информациите се доставуваат 
согласно со роковите и почетокот на доставување, 
утврдени со ова упатство и Упатството за спроведува-
ње на Одлуката за содржината и начинот на функцио-
нирање на кредитниот регистар („Службен весник на 
РМ“ бр. 87/2004). 

 
        Бр. 5890     

16 септември 2008 година                     Гувернер, 
               Скопје                              м-р Петар Гошев, с.р. 
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