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ЗАКОН
ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
Дел први
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на
заштита на потрошувачите, правата и обврските на
здруженијата на потрошувачите, како и надлежностите на органите на државната управа во однос на заштитата на потрошувачите.
Член 2
(1) Изразите употребени во овој закон, ако со одредбите на одделни делови од Законот поинаку не е
уредено, го имаат следново значење:
- потрошувач е физичко лице кое купува производи или користи услуги за свои потреби или за потребите на своето семејство;
- продавач е физичко или правно лице кое на потрошувачот му продава производи или му дава услуги
при вршењето на својата дејност или професија согласно со закон;
- производ е било кој предмет без оглед на степенот на неговата обработка, наменет за понуда на потрошувачите;
- опасен производ е производ кој поради било кој
недостаток или поради неправилна и непотполна информација, самиот по себе или при вообичаениот начин на употреба, составување и чување претставува
непредвидлива или зголемена опасност за загрозување на животот и здравјето на луѓето и имотот;
- услуга е било кое дејствие наменето за понуда на
потрошувачите;
-означување-етикетирање е забелешки, индикации, инструкции, упатства, ознаки, марки на производот, слики или знаци што упатуваат на производот
или на услугата, што се втиснати или на некој начин
прикачени за производот, на неговото пакување, на
некој документ, етикета или нешто друго што го
придружуваат производот или услугата;
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- производител е лице кое изготвува готови производи или составни делови за добивање на основни
производи или лице кое преку фирмата и својата ознака на производот се претставеа како производител.
За производител се смета и увозникот на производот и
- дистрибутер е физичко или правно лице што
учествува во синџирот на дистрибуција на производот
чија активност не влијае врз безбедносните карактеристики на производот.
Дел втори
ИНФОРМАЦИИ И ИЗВЕСТУВАЊА НА
ПОТРОШУВАЧОТ
Глава прва
НАВЕДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА
Член 3
(1) Секој продавач кој врши продажба на производи на потрошувачите, освен во случај на јавна продажба (аукција или лицитација), е должен на самиот производ да ја означи цената на производот на јасен и недвосмислен начин. Ако производите се изложени за
продажба, цената мора да биде видлива и читлива и
мора да постои јасна упатеност меѓу производот и цената. Цената на производот мора да биде изразена во
денари.
(2) Секој продавач кој на потрошувачот му нуди
услуги е должен да истакне тарифник или ценовник во
писмена форма, на видлив, читлив и недвосмислен начин.
Член 4
Истакнатите цени, тарифници или ценовници мора
да ја претставуваат вкупната цена што потрошувачот
треба да ја плати за производот или услугата, заедно
со сите други давачки утврдени со закон, како и трошоците за другите услуги што потрошувачот ќе мора
дополнително да ги плати.
» Член 5
Означувањата што упатуваат на намалување
на цените или тарифите, независно од тоа дали намалувањето е изразено во износ или во процент, треба
да бидат реални и вистинити и мора да би&ат изразени
на еден од следниве начини:
- со наведување на новата цена покрај видливо
прецртаната претходна цена или
,
- со наведување на зборовите "нова цена" и "стара
цена" покрај соодветните износи или
- со наведување на процентот на намалувањето на
цената и наведување на новата цена покрај видливо
прецртаната претходна цена или
- со наведување на процентот на одобреното намалување за секој одделен производ или услуга или за
секоја наведена категорија производи или услуги.
Глава втора
ОЗНАЧУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ
Член 6
Изразите употребени во оваа глава го имаат следново значење:
- производи што се продаваат рефус или ^спакувани производи се неспакувани производи што се мерат, вагаат и пакуваат само во присуство на купувачот;
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- кондиторски производи се производи што минале
во постапка на делење, сечење, вагање, мерење, пресметување или броење;
- пакувани производи се производи што се пакувани пред нивното пуштање во промет или пред нивното
изложување за продажба во некој вид пакување кое
во целост или во еден дел ги покрива, на начин што
оневозможува промена на содржината без отворање
или менување на пакувањето;
- мерни единици се мерни единици определени со
закон што се применуваат на територијата на Република Македонија и
- номинална количина се нето количина на производот што е видливо содржана во пакувањето.
Член 7
(1) Кондиторските производи наменети за продажба мора да бидат спакувани или ако не се спакувани на
самиот производ мора да имаат, читлива, видлива и
недвосмислена ознака за номиналната количина изразена со некоја од мерните единици.
(2) За производите што се доставуваат во единици
поголеми од 10 килограми или 10 литри, номиналната
количина изразена во некоја мерна единица мора да е
означена на спакуваниот производ.
(3) Кога номиналната количина на производот не
била означена според одредбата од став (1) на овој
член, продавачот може соодветниот производ да му го
понуди на потрошувачот само ако претходно тој самиот ставил читлива, видлива и недвосмислена ознака за
количината изразена во некоја мерна единица на пакувањето или на самиот производ, ако производот не
е спакуван.
(4) За производите што се продаваат рефус или
претходно неспакувани, а што се вагаат или мерат во
присуство на самиот потрошувач, не треба да се означува количината на производот.
Член 8
Показателите на мерните инструменти што се користат за определување на количините на производите што се продаваат рефус или како претходно неспакувани производи мора да бидат читливи и видливи за
потрошувачот.
Глава трета
ИМЕНУВАЊЕ, СОСТАВ И ОЗНАЧУВАЊЕ-ЕТИКЕТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ
Член 9
(^Означувањето - етикетирањето на производот е
задолжително и треба да биде видливо и читливо, согласно со прописите.
(2) Означувањето на одредени производи или категории на производи, кои се побезбедни за животната средина и природата во споредба со други исти такви производи се врши со етикета "еко-производ" издадена од органот на управата надлежен за животната
средина и просторно^ анирање.
Дел трети
ОЗНАКА НА ПОТЕКЛОТО
Член 10
Ознака на потеклото на производот, во смисла на
овој закон, е ознаката за географското име на
земјата, областа или местото што се користи за да се
означи производот што од таму потекнува и чиј
квалитет и карактеристики се должат исклучително
или примарно на географската околина што како
поим ги опфаќа и ги подразбира природните фактори
и традиционалите методи и начини на производство.
Член И
(1)Доколку со друг закон поинаку не е уредено,
Владата на Република Македонија може:
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- да определи имиња што ќе се сметаат како
ознаки за потеклото што можат да се применуваат на
македонските производи, а што се разликуваат од
имињата што имаат регионално или локално значење и
- да ги определи условите што соодветните производи мора да ги исполнуваат за да можат да се произведат, да се понудат за продажба и да се продаваат под
дадената ознака за потеклото.
(2) Географското име што генерално се користи
за да се означи видот, родот или презентацијата на
производот не претставува ознака за потеклото.
Член 12
Во случај на злоупотреба на ознаката на потеклото на производот надлежниот инспекциски орган
презема мерки согласно со закон.
Дел четврти
ОГЛАСУВАЊЕ
Член 13
(1) Огласување, во смисла на овој закон, е секое
соопштение или порака што директно или индиректно
е насочено за продажба на производите или услугите,
како и огласувањето преку електронска пошта, без
оглед на местото или средството на огласување.
(^Огласување со споредување, во смисла на овој
закон, е секое соопштение со кое изречно или премолчено се идентификува конкурентот или производите и услугите што тој ги нуди.
(3)Измамно огласување, во смисла на овој закон, е
секое огласување што на некој начин, вклучувајќи ја и
неговата презентација, ги измамило или веројатно
може да ги измами лицата до кои е упатено или до кои
може да допре, и заради таквиот измамен карактер
веројатно може да влијае врз нивното економско однесување или да им наштети на конкурентите.
Член 14
Доколку со друг закон поинаку не е уредено, се
забранува секое огласување:
- што содржи изјави, индикации или изрази што
можат да доведат до погрешен заклучок во врска со
идентитетот, природата, составот, потеклото, количината, достапноста на залихите, начинот и датумот на
производството, карактеристиките или својствата на
производот и неговите ефекти врз здравјето на луѓето, животната средина и природата. Под карактеристики или својства на производот се сметаат предностите или позитивните страни на производот, можните
начини на искористување, резултатите што можат да
се добијат или да се очекуваат од користењето или
употребата на производот, условите под кои можат да
бидат набавени, а особено цената или начинот на работење, основните карактеристики утврдени со тестирањето на производот или со извршената контрола и
услугите што дополнително можат да се добијат;
- што содржи изјави, индикации или изрази што
можат да доведат до погрешен заклучок во врска со
идентитетот, природата, составот, траењето, достапноста, денот на давањето на услугата или нејзините
карактеристики и својства. Под карактеристики или
својства на услугата се сметаат предностите или позитивните својства на услугата, резултатите што можат
да се добијат или да се очекуваат од таа услуга, условите под кои таа може да се добие, а особено цената,
основните карактеристики утврдени со тестирањето
или со извршената контрола и услугите што дополнително можат да се добијат;
- што содржи изјави, индикации или изрази што можат да доведат до погрешен заклучок во врска со идентитетот на продавачот на производот или услугата;
- при кое продавачот испуштил или прикрил основни информации за да предизвика заблуда во врска
со наведеното во алинеите 1,2 и 3 од овој член;
- кое се однесува на понуда на производи или услуги, кога продавачот нема доволни залихи на произво-
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ди или не е во можност да ја изврши услугата штонормално може да се очекува имајќи го предвид обемот на огласувањето;
- кое упатува на некои споредбени тестови спроведени од страна на организациите на потрошувачите;
- кое освен во случај на одобрени заеднички понуди, упатува на бесплатна понуда на производи, услуги
или различни други користи, иако самото барање за
стекнување на тој производ; услуга или корист воопшто не се разликува од куповниот налог за релевантниот производ или услуга;
- кое се врши преку електронска пошта на нејасен
и двосмислен начин, поради што при неговото примање не може да се идентификува од примачот на електронската пошта и
- на вештачки млека и друга храна наменета за доенчиња до шест месечна возраст, шишиња и цуцли и
цуцли лажалки, како и на други производи кои штетно влијаат на доењето.
Член 15
(^Огласувањето со споредување е дозволено ако
огласувањето, во поглед на споредувањето, ги исполнува следниве услови:
- не постои доведување во заблуда во смисла на одредбите од член 23 алинеи 1 до 5 на овој закон;
- се споредуваат производи или услуги што задоволуваат исти потреби или се насочени кон иста цел;
- се врши објективно споредување на една или
повеќе суштински карактеристики што се релевантни,
проверливи, докажливи и репрезентативни за производите и услугите што се споредуваат и
- не содржи елементи на омаловажување или оцрнување на трговските знаци, фирмата, другите карактеристични ознаки, производите, услугите, деловниот
потфат, активностите или состојбите на конкурентен
(2) Во секое споредување што упатува на некоја
посебна или специјална понуда мора на сосема јасен и
недвосмислен начин при огласувањето да се наведе датумот до кој трае посебната понуда и кога тоа е неопходно, фактот дека посебната, односно специјалната
понуда важи се додека не се исцрпат постојните залихи на производот или на услугата и ако посебната понуда се уште не започнала, датумот на кој ќе започне
периодот од кој ќе се применува некоја посебна цена
или некои други посебни услови.
(3) Се забранува секое огласување со споредување
што не ги исполнува условите наведени во ставовите
(1) и (2) од овој член.
Член 16
(1)Со огласувањето не смее да се предизвика заблуда или забуна кај потрошувачот во поглед на еден
или повеќе мерливи и докажливи факти во однос на
идентитетот; количината; составот; цената; потеклото; датумот на производството и рокот на траењето
условите на продажбата; локацијата; начинот на непо
раката или гарантните услови на продажбата на про
изводите или услугите на кои се однесува огласување
то; можните начини на употреба на постојните залихи,
достапноста и постоењето на презентираните производи или услуги.
(2) За дејствијата од став (1) на овој член надлежниот инспекциски орган ќе го забрани таквото огласување согласно со закон.
(3) За преземената мерка од став (2) на овој член
инспекцискиот орган е должен да ја извести организацијата на потрошувачите на подрачјето на кое е преземена мерката.
Член 17
Во огласувањето за производите што се пакувани
во некои претходно определени количини мора да се
наведат номиналните количини на содржината на
пакувањето.
Член 18
Секое огласување во кое се наведува цена или
намалување на цената мора да биде составено во
согласност со одредбите од членовите 3 и 4 на овој
закон.
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Член 19
(1)Барањето за поведување на тоекршочна постапка заради непочитување на одредбите од членовите 14 и 15 на овој закон се поднесува против огласувачот.
(2)Кога огласувачот нема седиште или постојано
живеалиште на територијата на Република Македонија и нема назначено свој застапник, барањето може да
се изјави и против:
- уредникот на печатената публикација или продуцентот на аудио-визуелното огласување;
- печатницата, издавачот или реализаторот, ако
уредникот или продуцентот немаат свое седиште или
постојано живеалиште на територијата на Република
Македонија и немаат назначено СВОЈ застапник со такво живеалиште или седиште и
- дистрибутерот и секое друго лице кое знаело дека огласувањето ќе предизвика таков ефект, ако печатарот или реализаторот немаат свое седиште или постојано живеалиште на територијата на Република Македонија и немаат назначено свој застапник со такво
седиште или живеалиште.
Член 20
Владата на Република Македонија за определени
производи или услуги или за определени категории
производи или услуги може да:
- забрани или да го ограничи огласувањето за да се
обезбеди зголемена заштита на потрошувачите и на
животната средина и природата;
- да ја утврди минималната содржина на огласувањето за да се обезбеди подобро информирање на потрошувачите и
- утврди посебни услови за огласување на определени производи или определени категории производи
коишто се безбедни за животната средина и здравјето
на луѓето.
Дел петти
ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ПРОДАЖБАТА НА
ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ НА
ПОТРОШУВАЧИТЕ
Глава прва
ОБВРСКА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
Член 21
(1) Пред склучувањето на договорот, продавачот
мора совесно и чесно на потрошувачот да му даде точни и корисни информации во врска со карактеристиките на производот или услугата и во врска со условите за продажба, имајќи ги предвид потребите за информации побарани од страна на потрошувачот, како
и начинот на кој потрошувачот сака да го користи
производот или услугата или начинот на кој разумно
може да се претпостави дека тие ќе бидат користени.
(2) Потрошувачот мора да биде известен за влијанието на одредени производи врз животната средина и
природата и здравјето на луѓето, како и за мерките за
заштита, преку упатство дадено со производот, истакнато на амбалажата на ^производот или на друг соодветен начин.
Глава втора
НЕПРАВЕДЕН КЛАУЗУЛИ
Член 22
(1)Неправедни клаузули, во смисла на овој закон,
се сите договорни одредби или услови што самите по
себе или во комбинација со една или повеќе други одредби или услови создаваат очигледна неурамнотеженост меѓу правата и обврските на договорните страни.
(2) Неправедност на договорната одредба се проценува во зависност од природата на производот или
услугата што се предмет на договорот или на кои тој

Стр. 4192 -Бр. 63

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

упатува, времето на склучување на договорот, сите
околности поврзани со склучувањето на договорот^
заедно со сите други договорни одредби или заедно со
сите други договори поврзани со тој договор или заедно со сите други договори од кои зависи тој договор.
Процената на неправедната клаузула на договорната
одредба нема да се однесува на дефиницијата на основниот предмет на договорот, ниту пак на соодветноста меѓу цената, надоместот или наградата од една
и бараните производи или услуги од друга страна, доколку овие одредби се составени на јасен и недвосмислен начин.
(3) Кога сите или определени одредби од договорот се составени во писмена форма, тие одредби мора
да бидат составени на јасен и недвосмислен начин. Во
случај на сомневање во врска со смислата на одредбата, таа ќе се толкува во полза на потрошувачот.
Член 23
Кај договорите склучени меѓу продавач и потрошувач, за неправедни клаузули ќе се сметаат одредбите и условите или комбинациите на одредбите и условите што имаат за цел:
1) при склучувањето на договорот да утврдат непосредна и дефинитивна обврска за потрошувачот, а
за продавачот да се предвидат услови чија реализација
зависи исклучително од неговата волја;
2) да ја менуваат цената во зависност од елементите што исклучително зависат од волјата на продавачот. Одредбата од оваа алинеја не претставува пречка:
а) за ескалаторни клаузули за цената, до мерка до
која таквите одредби не се незаконита, а начинот на
прилагодување на цената изречно е наведен во самиот
договор,
б) за одредби според кои продавачот на финансиски услуги го резервира правото да ја менува тарифата за таквите услуги, под услов да постои обврска за
продавачот да го извести потрошувачот во разумен
рок, а потрошувачот да има право веднаш да го раскине договорот и
в)за одредби со кои продавачот на финансиски услуги за себе го резервира правото да ја менува висината на каматната стапка без да го извести потрошувачот ако постои разумна основа за тоа,.со обврска продавачот да го извести потрошувачот веднаш штом тоа
ќе биде можно и со право на потрошувачот веднаш да
го раскине договорот;
3) продавачот за себе да го резервира правото еднострано да ги менува карактеристиките на производот што треба да се испорача или на услугата што треба да се изврши, ако таквите карактеристики се од
суштествена природа за потрошувачот или за намената што потрошувачот ја планирал за производот или
услугата, доколку потрошувачот го известил продавачот за таа намена, а продавачот се согласил со тоа или
кога не постоела таквата спецификација, таквата намена да можела разумно да се предвиди;
4) продавачот еднострано да го утврдува или менува времето за испорака на производот или за извршување на услугата;
5) продавачот да го резервира правото самиот еднострано да утврдува дали испорачаниот производ или
извршената услуга се во согласност со договорот или
продавачот поседува исклучително право да ги толкува неспецифицираните одредби од договорот;
6) да му забрани на потрошувачот да го раскине
договорот ако продавачот не ги исполнил своите обврски;
7) да го ограничи правото на потрошувачот да го
раскине договорот кога согласно со обврската за
гаранција продавачот не ја почитува својата обврска
за отстранување на недостатоците или не ги отстранува недостатоците во разумен рок;
8) да го обврзе потрошувачот да ги извршува своите обврски и покрај тоа што продавачот не ги извршува своите обврски или кај продавачот постои неисполнување или доцнење;
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9) да го овласти продавачот еднострано да го раскине или да го менува договорот, без обештетување
на потрошувачот, освен во случај на апсолутна нужност;
10) во случај на виша сила да го овласти потрошувачот да го раскине договорот само со претходна исплата на штетите;
11) да го ослободи продавачот или неговите застапници или вработени од одговорност во случај на
вина или од одговорност во случај на неисполнување
на обврска што претставува суштествен елемент на
договорот;
12) да го ослободи продавачот од одговорност за
правните и скриените недостатоци;
13) да му забрани на потрошувачот да изврши пребивање на своите обврски со обврските на продавачот
кон него;
14) да определи неразумен рок во кој потрошувачот треба да го извести продавачот за недостатоците
на производите или услугите;
15) да го определи износот на обештетувањето
што потрошувачот треба да го исплати во случај на
неисполнување на некоја своја обврска, без при тоа да
определи ист таков износ на обештетување во случај
на неисполнување на обврската од страна на продавачот;
16) да утврди обврска на потрошувачот во неопределено траење, без определување разумен рок за раскинување на договорот;
17) да ја продолжи важноста на договорот на неразумно долг рок ако потрошувачот не го раскинал договорот во определениот рок или автоматски да ја
продолжи важноста на договорот за некој определен
рок во отсуство на спротивно известување на потрошувачот, при што на потрошувачот му е оставен рок
за изјаснување во врска со продолжувањето на договорот кој е претерано оддалечен од времето определено за истек на договорот;
18) да ги ограничи доказните средства што може
да ги користи потрошувачот;
19) да го принуди потрошувачот да се откаже од
своите, правни средства против продавачот во случај
на спор;
20) да му дозволи на тужителот, избор на определено место за седиште или живеалиште што е наведено во договорот, својата тужба да ја изјави во место
што е различно од важечките домашни прописи за
надлежноста;
21) да го утврди износот на обештетувањето што
може да се бара во случај на неисполнување или доцнење при извршувањето на обврските на потрошувачот што очигледно го надминува обемот на штетата
што продавачот веројатно може да ја претрпи заради
неисполнувањето или доцнењето;
22) да го овласти продавачот да го раскине или
измени договорот заради воведување на еврото.
Одредбата од оваа точка не се применува на договорните одредби што биле договарани како посебен предмет на договорот. Кога продавачот тврди дека одредбата била посебно договарана тој тоа треба и да го докаже. Одредбата ќе се смета за неправедна и ќе се
смета дека не била посебно договарана ако договорот
бил потпишан претходно и ако потрошувачот не влијаел ниту имал можност да влијае врз содржината на
договорот, а особено ако се работи за одредба содржана во договор по пристапување (атхезионен договор или општи услови на работењето);
23) да ја исклучи или ограничи одговорноста на
продавачот во случај на смрт, телесни или лични повреди на потрошувачот што биле предизвикани со
сторување или несторување на продавачот;
24) да констатира дека потрошувачот на нечесен
начин се согласил со некоја договорна одредба со која тој реално немал можност да се запознае пред склучувањето на договорот;
25) да му дозволи на продавачот во случај на неисполнување или раскинување на договорот да ги задржи износите уплатени од страна на потрошувачот
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при склучувањето на договорот во исто време да не се
утврди правото на потрошувачот да наплати еквивалентен износ од продавачот во случај на негово неисполнување или раскинување на договорот;
26) да му дозволи на продавачот да го задржи износот уплатен од страна на потрошувачот и во ситуациите во кои продавачот е тој кој го раскинува договорот;
27) да ја ограничи обврската на продавачот да ги
почитува обврските што биле преземени од страна на
неговите застапници или обврските на продавачот да
ги потчини на почитувањето на некоја посебна формалност;
28) на несоодветен начин да ги исклучи или ограничи законските должности на потрошувачот во однос на продавачот или во однос на трети лица во случај на целосно или делумно неисполнување на договорните обврски од страна на продавачот и
,29) да му даде право на продавачот без согласност
на потрошувачот да го отстапи извршувањето на договорот на трети лица, ако таквото отстапување веројатно ќе доведе до намалување на гаранциите за потрошувачот.
Член 24
(1)Сите одредби на договорите кои содржат неправедни клаузули наведени во член 23 од овој закон се
ништовни. Договорот ќе остане полноважен ако тој
може да постои и без неправедните одредби на договорите.
(2)Кога со договорот се предвидува право што дава помала заштита на потрошувачот, ќе се применуваат одредбите од овој закон.

в) намалувањето на цената што му е понудена на
потрошувачот на сите производи или услуги да не надминува една третина од вкупните цени на производите
или услугите.
Член 29
(1) Се дозволува бесплатно, заедно со некој друг
производ или услуга, да се нудат:
- помошни или придружни производи на основниот
производ, што се посебно адаптирани за тој производ
од страна на неговиот произведувач и што се испорачуваат истовремено и заедно со основниот производ
за да се° прошири или да се подобри начинот на искористување на основниот производ;
- пакување или контејнери што се користат за заштита и кондитирање на производот, имајќи ја предвид
природата и вредноста на тие производи;
- ситни подароци и мали услуги што се сметаат за вообичаени во трговската пракса, како и испорака, поставување, контрола и одржување на производите што се
продаваат;
- мостри произведени од страна на производителот
или дистрибутерот на основниот производ, до мерката
до која тие се нудат во количини или мерки што исклучително се суштествени за процена на квалитетот
на производот;
- часовници од безначајна комерцијална вредност и
- лозови од овластени тоиредувачи на игри на среќа.
(2) Се забранува бесплатно или заедно со некој
друг производ да се нудат вештачки млека и друга
храна наменета за доенчиња до шест месечна возраст,
шишиња и цуцли и цуцли лажалки.

Глава трета

Глава втора

ДОКУМЕНТИ ШТО СЕ ПОВРЗАНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ

ЈАВНИ ПРОДАЖБИ (АУКЦИИ И ЛИЦИТАЦИИ)

Член 25
(1) Секој продавач е должен на потрошувачот да
му издаде сметка за продадените производи и за извршената услуга (фактура, парагон-блок, исечок од регистар-каса).
(2) Потрошувачот не е должен да ја плати цената
за купениот производ, односно за извршената услуга
се додека не му биде предадена сметката од став (1)
на овој член.
Член 26
Продавачот е должен на потрошувачот да му достават куповен налог во сите случаи во кои се одлага
испораката на производот или извршувањето на услугата и кога цената за производот или услугата потрошувачот ја плаќа на рати.

Член 30
Одредбите од овој закон ќе се применуваат на јавните понуди за продажба и на јавните продажби што
се изведуваат со наддавање, со намалување на понудената цена или со изложување за целите на таквите
продажби на произведени производи, со исклучок на:
-понудите за продажба и продажбите што немаат
трговска или комерцијална природа;
- понудите што се упатени само до трговците;
- продажбите поврзани со колекции, уметнички дела
или антиквитети, со исклучок на теписи и накит, под
услов тие да се изведуваат во простории во кои вообичаено се изведуваат таквите продажби;
- продажби извршени согласно со закон или судски
налог и
- продажба извршена во случај на стечај или ликвидација.
Член 31
(1 јавните продажби во смисла на член 30 од овој
закон, се дозволени само ако се однесуваат на веќе
користени производи.
(2)Како користени производи ќе се' сметаат сите
производи што даваат очигледни знаци дека биле користени, освен ако очигледните знаци на користеност
не претставуваат исклучителен резултат на процес на
вештачко стареење на производот.

Дел шести
ОПРЕДЕЛЕНИ ТРГОВСКИ ПРАКСИ
Глава прва
ЗАЕДНИЧКИ ПОНУДИ НА ПРОИЗВОДИ И
УСЛУГИ
Член 27
Заедничка понуда на производи ц услуги постои
кога стекнувањето на производите и услугите е зависно или е во врска со стекнувањето на некој друг производ или услуга.
Член 28
Се дозволува заедничка понуда за една вкупна цена:
1) на производи или услуги што претставуваат
една целина и
2) на идентични производи или услуги, под услов:
а) секој од производите и секоја од услугите да можат одделно да се купат по нивната вообичаена цена
во истите деловни простории на продавачот
б) потрошувачот јасно да биде информиран за таа
можност и за посебните продажни цени на секој од
производите или услугите и

Член 32
(1)Јавните продажби можат да се вршат само во
објекти исклучително наменети за таа цел.
(2)Секој организатор на јавна продажба е должен
да ги починува одредбите од став (1) на овој член и
одредбите од член 31 на овој закон.
(3)Организаторот на јавната продажба на јасен
начин мора да го истакне своето име или фирма,
живеалиштето или седиштето и регистарскиот број од
соодветниот регистар и за тоа да го извести надлежниот инспекциски орган во рок од осум дена од денот на
отпочнувањето на јавната продажба. Овие податоци
мора да ги наведе во секое огласување, рекламирање
и во секој документ што се однесува на јавната продажба.
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Член 33
(1) Надлежниот инспекциски орган е должен да
го контролира спроведувањето на јавните продажби.
(2) За извршената контрола од став (1) на овој
член инспекторот составува записник. Примерок од
записникот инспекторот му доставува на организаторот на јавната продажба или на неговиот застапник
или вработен.
(3) Заради непочитување на законските одредби
надлежниот инспектор може, со решение, на лице
место да ја запре продажбата на определени производи или да ја запре целата јавна продажба.
(4) Надлежниот инспектор може да ги заплени
предметите што се предмет на продажба. За запленетите предмети инспекторот ќе издаде потврда и ќе
преземе мерки согласно со закон.
Глава трета
ДОГОВОРИ МЕЃУ ОТСУТНИ ЛИЦА (ДОГОВОРИ
НА ОДДАЛЕЧЕНОСТ)
Член 34
(1) Изразите употребени во оваа глава го имаат
следново значење:
- договор меѓу отсутни лица е секој договор во врска
со производите или услугите склучен меѓу продавачот
и потрошувачот во рамките на систем за продажба
или давање услуги организиран од страна на продавачот кој заради таквиот договор исклучително користи една или повеќе техники на далечинско комуницирање се до потпишувањето на договорот, вклучувајќи
го и самото потпишување на договорот;
- средство за далечинско комуницирање е секое средство што може да се користи за склучување и потпишување на договорот меѓу договорните страни, без
истовремено физичко присуство на продавачот и потрошувачот. Можни средства за далечинско комуницирање се: неадресиран печатен материјал, адресиран
печатен материјал, писмо, огласување во дневен или
неделен весник со приложен налог или купон за нарачка на производот или услугата, каталог, телефонски повик со или без човечка интервенција во вид на
автоматска секретарка или аудиотекст, радио, видеофон (телефон со екран), видеотекст (микрокомпјутер
и телевизиски екран) со тастатура или екран што се
командува со допир, електронска пошта, факс, телевизија (телешопинг) и
- оператор на средството за комуникација е физичко
или правно лице чија професионална дејност се состои во ставање на располагање на продавачот на една
или повеќе техники за далечинска комуникација.
Член 35
Одредбите од оваа глава нема да се применуваат
на договорите:
- кои се поврзани со финансиски услуги;
- склучени со посредство на автоматски машини;
- склучени преку телекомуникациски оператори со
употреба на јавни телефонски говорници;
- на договори за снабдување прехранбени производи,
пијалаци или друга стока наменета за секојдневна
употреба донесена до домот на потрошувачот, до неговото место на престојување или до неговото работно место од редовен доставувач;
- на договори за обезбедување услуги за сместување,
превоз, угостителство или рекреација кога давателот
на услугата презел обврска да ги обезбеди овие услуги
на определен датум или во некој определен период;
- склучени на аукција и
- склучени меѓу продавачот и купувачот преку нивните застапници.
Член 36
(1)Во времето кога се дава понудата за продажба
меѓу отсутни лица, потрошувачот мора да биде информиран на јасен, недвосмислен и сеопфатен начин,
преку секое погодно средство што соодветствува на
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техниката за комуникација на далечина, особено за
следниве елементи:
- идентитетот на продавачот и неговата адреса;
- основни карактеристики на производот или услугата;
- цена на производот или услугата;
- трошоци за доставување, ако тоа е несшходно;
- начин на плаќање, доставување, склучување и извршување на договорот;
- постоење или непостоење на правото на одбивање на понудата;
- начин на враќање или на реституција на производот, вклучувајќи ги и евентуалните трошоци;
-трошоци за реализација на техниката за комуникација на далечина, кога таа се пресметува различно
од основната тарифа;
- рок на важност на понудата или на понудената
цена и
- кога тоа е неопходно, минимален рок на важење
на договорот во случај на договор што се однесува на
трајно или периодично снабдување со определен производ или услуга.
(2) Во случај на телефонски повик, продавачот е
должен на самиот почеток на конверзацијата со потрошувачот да го наведе својот идентитет и комерцијалната цел на неговиот повик.
Член 37
(1) Понудата за склучување на договор меѓу отсутни лица се испраќа во писмена форма или преку
некој друг медиум достапен за него. Понудата дадена
на отсутен потрошувач покрај битните елементи на
договорот треба да содржи и :
информации за условите и постапката за
примена на правото на раскинување на договорот со
проста изјава од страна на потрошувачот;
адреса на седиштето на продавачот до кого
потрошувачот може да испрати изјава и поплака;
информација за услугите по продажбата и гаранциите кои постојат
и
услови за откажување на договорот кога тој е
на неопределено време или со траење кое надминува
период од една година.
Член 38
(1) Кај сите договори склучени меѓу отсутни лица,
потрошувачот мора да има рок од најмалку седум
работни дена за да го раскине договорот. Потрошувачот го врши ова право без наведување на причините и
без да има последици за тоа.
(2) Единствен трошок што може да биде наплатен
од потрошувачот заради вршењето на неговото право
за раскинување на договорот се директните трошоци
за враќање на производот.
(3) Потрошувачот правото од став 1 на овој член
го остварува за:
- производите од денот на испораката на производот на потрошувачот или од денот кога му биле
доставени информациите наведени во член 37 од овој
закон, ако тие биле доставени по испораката на производот и
- услугите од денот на потпишување на договорот
или од денот кога на потрошувачот му биле доставени
информациите наведени во член 37 од овој закон, ако
тие биле доставени по потпишувањето на договорот.
(4) Правото од став (3) на овој член потрошувачот
го остварува во рокот утврден во став (5) од овој член.
(5) Ако продавачот не ја исполнил обврската да
ги даде неопходните информации наведени во член 37
од овој закон, рокот за раскинување на договорот
изнесува три месеци. Овој рок започнува да тече за
- производите од денот на испораката на производот на потрошувачот и
- услугите од денот на потпишување на договорот.
(6) Ако во рокот од три месеци биле доставени
информациите наведени во членот 37 од овој закон,
рокот од седум работни дена наведен во став (1) од
овој член започнува да тече веднаш по приемот на ин-
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формациите од страна на потрошувачот. За производите што сукцесивно се доставуваат, роковите за раскинување на договорот започнуваат да течат од денот
на кој била извршена првата испорака. За да се смета
дека договорот е раскинат, потрошувачот само треба
да го извести продавачот дека го раскинува договорот
пред истекот на наведените рокови.
(7) Освен кога странките не договориле нешто
друго, потрошувачот не може да го користи правото
на раскинување на договорот наведено во ставовите
(1) и (3) од овој член, кај договорите:
- за давање услуги чие извршување во договор со
потрошувачот започнува пред да истече рокот од
седум работни дена;
- за купување на производи што се направени според
спецификациите на потрошувачот или биле дефинитивно персонализирани, на производи кои заради нивната природа не можат да бидат вратени назад на продавачот, затоа што ќе бидат оштетени или брзо калираат;
- за купување на аудио и видео записи или компјутерски софтвер што можеле да бидат преснимени од
страна на потрошувачот;
- за купување на весници и други списанија и
- со овластените приредувачи на игри на среќа.
Член 39
(1) Продавачот мора да ја изврши нарачката на
потрошувачот најдоцна во рок од 30 дена од денот кога потрошувачот ја доставил својата нарачка, освен
ако не договориле нешто друго.
(2) Кога продавачот не може да ја исполни обврската од договорот заради тоа што стоките и
услугите кои се нарачани од страна на потрошувачот
не се на располагање, потрошувачот треба веднаш да
биде известен и да му бидат вратени средствата што
ги платил веднаш, но не подолго од 30 дена од денот
на известувањето.
Член 40
(1) Кога испораката е врзана со барање за плаќање, забранета е испорака на стоки и услуги до потрошувачот, ако испораката не била претходно нарачана
од потрошувачот.
(2) Потрошувачот не е должен да плати надомест
за стоката која му е испорачана без негова согласност.
Член 41
(1) Кај договорите склучени меѓу отсутни лица,
доказот за постоењето на прелиминарните информации, писмената потврда или трајниот документ, почитувањето на роковите и согласноста на потрошувачот
се обврска на продавачот.
(2) Кај договорите склучени меѓу отсутни лица,
кога продавачот користи автоматски систем за повикување што работи без човечка интервенција (автоматски систем за повикување) или телефакс, тој мора
претходно да ја добие согласноста на потрошувачот.
(3) Сите договорни одредби со кои потрошувачот
се откажува од правата што му се дадени со одредбите
на овој член ќе се сметаат за ништовни.
(4) Договорните одредби со кои се предвидува примена на право на туѓа држава како меродавно право
на договорот ќе се сметаат за ништовни ако според
тоа право потрошувачот се става во понеповолна положба од утврдената со овој закон.
Глава четврта
ДОГОВОРИ СКЛУЧЕНИ НАДВОР ОД ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ПРОДАВАЧОТ
Член 42
Договори склучени надвор од деловните простории на продвачот се договорите за продажби склучени:
- во домот на потрошувачот, во домот на некој друг
потрошувач или на работното место на потрошува-
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чот, кога посетата на продавачот не се должи на изречна покана на потрошувачот;
- за време на патување или екскурзија организирана
од страна на продавачот или во негово име и
- во продажни салони, на саеми и изложби, ако вкупната цена на производот или услугата не се плаќа на
лице место и ако цената не надминува 5.000 германски
марки во денарска противвредност.
Член 43
. Одредбите од член 42 на овој закон нема да се
применуваат на:
- продажбите наведени во член 42 алинеја 1 на овој
закон што се однесуваат на производи или услуги за
кои потрошувачот бил претходно поканет или самиот
ги посетил деловните простории на продавачот за да
го склучи договорот за купување на производот или
услугата. Нема да се смета дека потрошувачот бил
претходно поканет ако тој се согласил со понудата да
ги посети деловните простории на продавачот што
телефонски му било понудено од страна на продавачот;
- продажбите на прехранбени производи, пијалаци и
производи наменети за одржување на домаќинството
од страна на продавачот кој ги снабдува своите потрошувачи, во определени редовни интервали или во некоја определена фреквенција, разнесувајќи ги производите до живеалиштата на потрошувачите;
- јавните продажби;
- договорите за продажба склучени меѓу отсутни лица;
- договорите за осигурување;
- продажбите што се резултат на презентации на производи под услови утврдени со закон без комерцијален карактер, како и за филантропски цели, ако цената не надминува 1.000 германски марки во денарска
противвредност и
- договорите за потрошувачки кредит.
Член 44
(1) Во случај на склучување договор меѓу продавачот и потрошувачот надвор од деловните простории
на продавачот, продавачот е должен писмено да го извести потрошувачот за неговото право да го раскине
договорот со проста изјава во рок кој не може да биде
пократок од седум дена.
(2) Продавачот е должен писмено да го извести
потрошувачот за адресата на која може да го испрати
известувањето за раскинување на договорот.
Член 45
На склучувањето на договорите надвор од деловните простории на продавачот и нивното дејство се
применуваат прописите на облигационото право.
Дел седми
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И
ОДГОВОРНОСТ
Глава прва
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ
Член 46
Продавачот е должен да пушта во промет
безбедни производи согласно со утврдените технички
барања и прописи за соодветниот производ и во
согласност со барањата што се утврдени за заштита
на животната средина и природата и здравјето на
луѓето.
Член 47
Безбеден производ е секој производ кој под нормални или под разумно предвидливи услови на користење вклучувајќи го и времетраењето, не претставува
ризик или ризикот е соодветен на користа од производот и кој ги исполнува условите со кои се обезбедува
висок степен на заштита на здравјето на луѓето и тоа
кога се имаат предвид:

Стр. 4192 -Бр. 63

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- својствата на производот, вклучувајќи го неговиот
состав, пакувањето, упатството за составување, употребување и одржување;
- дејството врз други производи таму каде што е логично дека ќе се користи со други производи;
- презентацијата на производот, етикетирањето, упатствата за користење и располагање и сите други информации дадени од производителот и
- категориите на потрошувачот, особено децата кои се
изложени на сериозен ризик со користење на производот.
Член 48
(1) Небезбеден производ е секој производ што не
ги исполнува предвидените услови за безбеден производ во член 47 од овој закон.
(2) Производот нема да се смета за небезбеден ако
во подоцнежната фаза е ставен во оптек производ кој
според своите карактеристики е побезбеден.
Член 49
Продавачот е должен да му продаде на потрошувачот производ, односно да му дава услуга од таков квалитет и квантитет кој целосно одговараат на утврдените технички барања и прописи, на пропишаните
стандарди, нормативи и услови предвидени со договорот, барањата што биле истакнати, како и на информациите што продавачот ги дал за производот или услугата.
Член 50
(1) Со техничките прописи се определуваат производите за кои производителот, увозникот односно застапникот на странска фирма мора да издаде гаранција
за квалитетот, односно за исправното функционирање
на производот, да обезбеди сервис за одржување и
поправки и за снабдување со резервни делови во гарантниот рок, најмало траење на гарантниот рок и
рок во кој давачот на гаранцијата е должен да постапи
по барањето на корисникот на гаранцијата и да ги отстрани дефектите и недостатоците на производот или
неисправниот производ да го замени со ист таков нов
и исправен производ.
(2) Производителот е должен да ги обезбеди со гарантен лист производите за кои со техничките прописи е утврдено исполнување на технички барања. Га^
рантниот лист мора да содржи:
- фирма ,односно назив и седиште на давачот на гаранцијата;
- податоци за производот со кој се идентификува
производот;
- изјава за гаранцијата и за условите на гаранцијата;
- траење на гарнтниот рок и
- фирма, односно назив и седиште на претпријатието или друго правно лице што производот го продал
на мало, датум на продажбата, печат и потпис на овластениот работник, а ако се во прашање постројки,
уреди, опрема и други средства за работа-фирма, односно назив и седиште на испорачувачот, датум на
пуштање во погон или на предавање на производот на
корисникот на употреба и потпис на овластениот работник.
(3) Трошоците за материјалот, резервните делови,
работата, преносот и превозот на производот што настануваат при отстранувањето на дефектите, односно
замената на производот со нов производ по основа на
гаранцијата, паѓаат врз товар на давачот на гаранцијата.
Член 51
Дистрибутерите се должни, во рамките на своето
редовно работење да учествуваат во контролата на
безбедноста на производите што се пуштаат во промет, да даваат информации за ризиците на производот
и да соработуваат при спроведувањето на дејствија
преземени за избегнување на таквите ризици.
Член 52
Одредбите на овој закон за општа безбедност на
производите нема да се применуваат на користени
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производи-од втора рака, купени на старо, купени како антиквитети или како производи кои треба да се
поправат или репарираат пред да се стават во употреба, под услов продавачот јасно за ова да го информира
потрошувачот.
Глава втора
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕТСКИТЕ ИГРАЧКИ
Член 53
(1) Детска играчка е секој производ или материјал
произведен и наменет за играње на деца на возраст
помала од 14 години.
(2) Под детска играчка не се сметаат:
- новогодишни украси;
- модели што се изработуваат според детални шеми
наменети за полнолетни колекционери;
- опрема наменета за колективно користење на игралишта;
- спортска опрема;
- подводна опрема наменета за користење во длабочина;
- кукли облечени во народна носија, декоративни кукли и други слични предмети за возрасни, колекционери;
- "професионални" играчки инсталирани на јавни места (трговски центри, станици и слично);
- сложувалки со над 500 делови или без слика, наменети за специјалисти;
- воздушни пушки и воздушни пиштоли;
- ракети, петарди и слични предмети, вклучително и
предмети што се активираат на удар (каписли и слично);
- катапулти и слични направи за исфрлање предмети;
- комплети на стрели со метални делови;
- електрични, железни и други функционални производи што работат на номинална монтажа над 24
волти;
- производи што содржат елементи што ослободуваат
топлина наменети за користење под надзор на полнолетно лице при обука или во образовен процес;
- возила со мотори на согорување;
- играчки со парни мотори;
- велосипеди наменети за спортување или патување
на јавни патишта;
- видео игри што можат да се поврзат, на видео екран
што функционираат на номинална монтажа над 24
волти;
- кукли што претставуваат имитација на бебиња во
природна големина;
- верни репродукции на вистински огнени оружја и
1 - моден накит или бижутерија за деца.
Член 54
(1) Играчката може да биде пуштена во промет
само ако не ја здгрозува безбедноста и здравјето на
корисниците или на трети лица, кога се користи на
планираниот или на некој друг предвидлив начин,
имајќи го предвид нормалното однесување на децата.
(2) ИмаЈЌи го предвид рокот во кој играчката може да се користи пред нејзиното пуштање во промет
мора да ги исполнува основните безбедносни и здравствени услови пропишани со закон.
(3) Под изразот "пуштена во промет" се подразбира и бесплатната дистрибуција на играчката.
Член 55
(1) Играчката не смее да биде пуштена во промет
ако не ги исполнува основните безбедносни услови во
однос на механичките, физичките, хемиските, електричните и хигиенските својства.
(2) Поблиските прописи за својствата од став (1)
на овој член ги пропишува министерот надлежен за
економија во согласност со министерот надлежен за '
здравство.
Член 56
Играчките не смеат да содржат радиоактивни елементи или супстанци.
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Член 57
За да се намалат неизбежните ризици при користењето на играчките во врска со пропишаните безбедносни и здравствени услови играчките мора да бидат
придружени со соодветни јасно видливи предупредувања и опомени.
Глава трета
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ
Член 58
(1) Производителот ќе одговара за штетата што
била предизвикана од недостатоците на неговиот производ.
(2) Лицето кое во рамките на својата деловна активност на територијата на Република Македонија извршило увоз на некој производ за продажба, за изнајмување, лизинг или за некој вид негова дистрибуција,
ќе одговара за штетата во смисла на став (1) од овој
член како производител.
(3) Дистрибутерот или продавачот на производот што ја предизвикал штетата ќе се смета за производител ако:
- производителот ца производот што е прбизведен на
територијата на Република Македонија, не може да се
идентификува, освен ако дистрибутерот или продавачот во разумен рок го известиле оштетениот за идентитетот на производителот и
- увозникот на производот што бил увезен од странство не можел да се идентификува дури и кога на самиот производ е означено името на неговиот производител, освен ако дистрибутерот или продавачот во
разумен рок го известиле оштетениот за идентитетот
на производителот.
Член 59
(1) Производот може да има правни и материјални недостатоци.
(2) За правните недостатоци на производот се
одговара според прописите на облигационото право.
(3) Производот има материјален недостаток во
случај кога не е со квалитет, квантитет, не е комплетен и не обезбедува онаква безбедност каква со право,
врз основа на сите околности, лицето очекува да има,
и тоа:
- врз основа на презентирање на производот;
- употребата за која е разумно дека производот ќе се
користи и
- времето кога производот е пуштен во промет.
(4) Нема да се смета дека производот има недостаток ако подоцна во прометот дополнително бил
пуштен некој подобар производ.
Член 60
(1) Потрошувачот на кого му е продаден производ со недостаток има право по свој избор да бара:
. - бесплатно отстранување на недостатоците на производот или надомест на трошоците направени за отстранување на недостатокот од страна на потрошувачот или трето лице;
- сразмерно намалување на продажната цена;
- замена на производот со соодветен производ од ист
жиг, марка, модел или тип;
- замена на производот со соодветен производ со друг
жиг, марка, модел или тип со соодветно пресметување
на продажната цена и
- раскинување на договорот, враќање на платениот износ и надомест за претрпената штета.
(2) Барањата од став (1) на овој член потрошувачот по свој избор може да ги истакне во местото на
купување на производот или во местото на своето
живеалиште.
Член 61
Во случај кога потрошувачот купил прехранбени
производи со недостаток, продавачот е должен да
изврши нивна замена за производи со соодветен квалитет или на купувачот да му го врати платениот
износ доколку недостатоците се утврдени во рамките
на рокот на употреба на производот.
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Член 62
(1) Потрошувачот за да ги оствари правата од
член 60 на овој закон е должен да приложи сметка
(каса блок) за производот, а за производите за кои
постојат рокови за гаранција и гарантен лист или друг
документ што го заменува.
(2) Продавачот или производителот е должен да
го прими производот од потрошувачот и да ги задоволи неговите барања, доколку не докаже дека недостатоците на производот настанале поради повреда на
правилата за употреба и чување од страна на потрошувачот, трети лица или виша сила.
(3) Потрошувачот има право да учествува во
проверката на квалитетот на производот.
(4) Доставувањето на производите потешки од 5
кг, заради поправка, процена, замена или враќање на
потрошувачот се остварува бесплатно од страна на
продавачот. Во случај на неисполнување на оваа обврска и во случаите кога во местото на живеење на
потрошувачот нема продавач или производител, доставувањето и враќањето на производот може да го
направи и самиот потрошувач. Во таков случај продавачот е должен да му ги надомести неопходните трошоци кои се поврзани со доставување и враќање на
производот.
Член 63
(1) Потрошувачот има право да ги истакне
барањата од членовите 60, 61 и 62 на овој закон
доколку недостатоците на производот се откриени во
гарантниот рок што го одредил производителот.
(2) За производите за кои не се утврдени
гарантни рокови, потрошувачот има право на производителот да му ги истакне барањата од членовите
60, 61 и 62 на овој закон, доколку се откриени во рок
од шест месеци од предавањето на производот освен
ако со договор или со друг закон не се предвидени
подолги рокови.
(3) За производите чии употребни својства по
определен временски рок можат да се влошат (расипливи производи) или кои по истекот на временскиот
рок можат да претставуваат опасност по животот,
здравјето или имотот на потрошувачот и животната
средина и природата (производите за исхрана, парфимериско-козметички производи, лековите, хемиските
производи за задоволување на животните потреби на
населението и друго) задолжително се утврдуваат
рокови на употреба.
Член 64
(1) Забранета е продажбата на производи чиј
рок на употреба истекол.
(2) Барањата предвидени во член 60 на овој закон не можат да се поднесуваат за производи чии
недостатоци биле откриени по истекот на рокот на
употреба.
(3) Роковите од став (1) на овој член почнуваат
да течат од денот кога производот му е предаден на
потрошувачот, ако не може да се утврди тој ден од
денот на производството.
(4) Роковите на употреба течат од денот на
производството.
Член 65
(1) Недостатоците кои се откриени на производот производителот мора да ги отстрани во рок од
десет дена, а продавачот во рок од 20 дена од моментот на истакнувањето на соодветното барање на потрошувачот.
(2) За производите кои служат за потрајна употреба продавачот е должен, по приемот на барањето од
потрошувачот, веднаш да му достави на потрошувачот соодветен производ кој потрошувачот ќе го користи за време на поправката на производот со кој се
стекнува.
(3) Во случај на отстранување на недостаток на
производот гарантниот рок се продолжува за времето
во кое производот не е користен. Ова време се пресметува од денот на барањето на потрошувачот за отстранување на недостатокот.
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(4) Во случај на отстранување на недостатоци со
замена на производ кој се склопува или е составен дел
на производот за кое се утврдени гарантни рокови, гарантниот рок за новиот производ кој се склопува или
е составен дел на производот почнува да тече од денот
кога на потрошувачот му е испорачан производот чиј
недостаток се отстранувал.
Член бб
(1) Во случај кога потрошувачот ќе пронајде недостаток на производ, на негово барање продавачот е
должен веднаш да го замени производот.
(2) Во случај кога на продавачот му е неопходна
дополнителна проверка на квалитетот на производот,
продавачот е должен замената на производот да ја
направи во рок од 20 дена од истакнувањето на барањето од потрошувачот.
(3) Во случај ако продавачот нема соодветен
производ во моментот на истакнувањето на барањето
од потрошувачот, должен е замената на производот да
ја направи во рок од еден месец.
(4) Кај замената на производот гарантниот рок
почнува да тече од денот на предавањето на производот на потрошувачот.
Член 67
(1) Кај замената на производот со недостаток за
производ од ист жиг, марка, модел или тип не се врши
ревизија на цената на производот во случаи ако во меѓувреме дошло до промена на цената на тој производ.
(2) При раскинувањето на договорот со потрошувачот, а во случај ако во меѓувреме дошло до зголемување на цената на производот, се врши ревизија
на цената на производот при што се зема предвид цената на производот во моментот на истакнувањето на
барањето, а во случај ако во меѓувреме дошло до намалување на цената на производот, тогаш се зема
предвид цената на производот во моментот на
купувањето.
(3) При замена на производот со недостаток за
производ со друг жиг, марка, модел или тип, во случај
кога цената на производот е зголемена, ревизијата на
цената на производот се врши врз основа на цената
која важи во моментот на замената.
(4) На потрошувачите на кои производот им е
продаден на кредит, во случај на раскинување на договорот за продажба, им се враќа паричниот износ кој
на име на плаќање на кредитот е уплатен до моментот
на враќањето на производот, а се надоместува и износот што е платен за добивање на кредитот.
Член 68
(1) Потрошувачот има право кај продавачот кај
кого е купен производот, да го замени производот
што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот
или од други причини.
(2) Потрошувачот правото од став (1) на овој
член може да го оствари во рок од 14 дена од денот
кога производот е купен.
(3) Замена на производот со соодветен квалитет
се врши ако производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства,
пломбите, фабричките етикети, како и сметката за
производот или каса блокот кои на потрошувачот му
се издадени заедно со производот.
(4) Во случај, ако во моментот на обраќањето на
потрошувачот продавачот нема соодветен производ
(производ што ќе одговара на неговите потреби) потрошувачот има право по свој избор да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ или да го замени производот за соодветен штом ќе
има таков производ. Продавачот е должен да го извести потрошувачот кој барал замена на производот дека
има таков производ за продажба.
Член 69
Во однос на надоместокот на штетата на производите со недостатоци, се применуваат одредбите од посебните закони за надомест на штета.
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Член 70
(1) Оштетениот мора да ја докаже штетата, недостатокот и можната врска меѓу недостатокот и штетата.
(2) Во однос на прашањата што не се уредени со
овој закон, за одговорноста на производителот за производите се применуваат прописите на облигационото
право.
Член 71
Производителот нема да одговара за недостатоците на производот ако докаже дека:
- тој не го пуштил производот во промет;
- имајќи ги предвид околностите на случајот, недостатокот што ја предизвикал штетата веројатно не
постоел во времето кога тој го пуштил во промет производот или дека таквиот недостаток настапил подоцна;
- тој не го произвел производот за продажба, ниту за
каква било форма на дистрибуција за економски цели,
ниту пак го произвел или го дистрибуирал производот
во врска со неговиот деловен потфат, односно во
врска со неговото редовно работење;
- според научните и техничките знаења во времето
кога* производот бил пуштен во промет недостатокот
не можел да се открие од негова страна и
- недостатокот е последица на дизајнот на производот
во кој е вграден составниот дел или претставува последица на спецификациите или инструкциите дадени
од страна на производителот на финалниот производ.
Дел осми
ЗДРУЖЕНИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ И
СОВЕТ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
Глава прва
ЗДРУЖЕНИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
Член 72
Здруженијата на потрошувачите имаат право:
- да даваат мислење по предлозите на законите и
други прописи за заштита на потрошувачите;
- да бараат да бидат информирани од страна на надлежните органи за подготвувањето на прописите од
областа за заштита на потрошувачите;
- да поднесуваат иницијатива до надлежните органи за
уредување на одделни прашања од областа за заштита
на потрошувачите;
- да ги разгледуваат жалбите на потрошувачите и да
се консултираат со потрошувачите по прашања од
законодавството за заштита на потрошувачите;
- кога ќе дознаат за производи или услуги со недостаток или опасни производи и услуги и за тоа да го известат надлежниот инспекциски орган и
- со цел да ги заштитат правата на потрошувачите на
своја иницијатива или по иницијатива на потрошувачите или во однос на одреден круг на потрошувачи да
поднесуваат тужби до надлежните судови.
Член 73
Здружението на потрошувачите може да посредува во потрошувачките спорови настанати меѓу продавачот и потрошувачот во врска со купениот производ
или извршената услуга.
Глава втора
СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
Член 74
(1)
Владата на Република Македонија формира
Совет за заштита на потрошувачите (во натамошниот
текст: Совет).
(2)
Советот го сочинуваат членови-претставници
од органите на државната управа чии надлежности се
поврзани со заштитата на потрошувачите, здруженијата на потрошувачите и претставници од Стопанската комора на Македонија од областа на трговијата.
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(3)
Советот се грижи за заштита и остварување
на правата на потрошувачите во однос на заштитата
на здравјето, безбедноста, економските интереси и за
нивно редовно информирање во однос на остварување
на нивните права.
(4)
Советот води посебна грижа за заштита на
потрошувачите-малолетниците, старите и изнемоштените лица, социјално загрозените лица, неписмените,
емигрантите и лицата чии живеалишта се наоѓаат во
тешко пристапни предели.
Дел деветти
НАДЗОР
Член 75
(1) Надзор над законитоста на примената на овој
закон врши Министерството за економија.
(2) Работите на инспекцискиот надзор ги врши
Државниот пазарен инспекторат, под услови и на начин утврден со посебен закон.
(3) Работите на инспекцискиот надзор во поглед
на здравствената исправност на детските играчки од
овој закон ги врши Државниот санитарен и здравствен
инспекторат, под услови и на начин утврден со посебен закон.
(4) Работите на инспекцискиот надзор во поглед
на безбедноста на производите врз животната средина
и природата ги врши Државниот инспекторат за животна средина под услови и на начин утврден со посебен закон.
Дел десетти
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 76
(1) Со парична казна од 80.000 до 240.000 денари ќе
се казни за прекршок правното лице, ако:
1) пушта во промет производи спротивно на член
46 од овој закон;
2) за производи за кои е тоа определено со пропис, не издаде гаранција или ако во гарантниот рок не
обезбеди за тие производи сервис и снабдување со резервни делови или ако не постапи по барањето на корисникот на гаранцијата и не ги отстрани дефектите и
недостатоците на производот или неисправниот производ не го замени со ист таков нов и исправен производ (член 50);
3) дистрибутерите не се придржуваат на одредбите
од член 51 на овој закон и
4) детските играчки се пуштени во промет спротивно на членовите 54 ставови (1) и (2), 55 и 56 од овој
закон;
(2) За дејствијата од став (1) на овој член, покрај
паричната казна, на правното лице ќе му се изрече и
мерка на безбедност-забрана на вршење на дејноста
во траење од три месеци до една година.
(3) За дејствијата од став (1) на овој член ќе се
казни за прекршок и одговорното лице на правното
лице со парична казна од 15.000 до 45.000 денари и ќе
се изрече и мерка на безбедност-забрана на вршење
одговорна должност во траење од три месеци до една
година.
Член 77
(1) Со парична казна од 40.000 до 120.000 денари
ќе се казни за прекршок правното лице ако:
1) врши огласување спротивно на забраната утврдена во членовите 14 и 15 од овој закон;
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2) со огласувањето предизвикува заблуда или забуна кај потрошувачот на начин определен во член 16
став (1) од овој закон;
3) не му достави куповен налог на потрошувачот
согласно со член 26 од овој закон;
4) не се придржува на забраната утврдена во член
29 став (2) од овој закон и 5) одбие бесплатно да го
отстрани недостатокот на производот или
не изврши негова замена или одбие да го врати платениот износ за продадениот производ со недостаток
(член 60 став 1 алинеи 1,3 и 5).
(2) За дејствијата од став (1) на овој член покрај
паричната казна, на правното лице ќе му се изрече и
мерка на безбедност-забрана на вршење на дејноста
во траење од три месеци до една година.
(3) За дејствијата од став (1) на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во правното лице
со парична казна од 10.000 до 30.000 денари и ќе се изрече и мерка на безбедност-забрана на вршење одговорна должност во траење од три месеци до една година.
Член 78
(1) Со парична казна од 15.000 до 45.000 денари
ќе се казни за прекршок правното лице, ако:
1) на видлив начин не ја истакне цената на производите, не се придржува на истакнатата цена и не ја
истакне во денари (членовите 3 и 4);
2) упатувањето за намалување на цените или тарифите не го врши на начин определен со член 5 од овој
закон;
3) не извршило означување на номиналната количина на кондиторските производи (член 7);
4) индикациите на мерните инструменти што ги користи не се читливи и видливи за потрошувачот (член
8);
5) не се придржува на обврските предвидени со член
21 од овој закон и
^
6) не издаде сметка за продадените производи (член
25);
(2) За дејствијата од став (1) на овој член ќе се
казни за прекршок и одговорното лице во правното
лице со парична казна од 5.000 до 15.000 денари.
Дел единаесетти
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
. Член 79
Со денот на влегувањето во сила на овој закон
престануваат да важат: членовите 14 точки 1, 2 и 3,15
и 49 став 1 точки 10, 11 и 12 од Законот за трговијата
("Службен весник на Република Македонија" број
23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), како и членовите 67
ставови 1, 2 и 3 и 82 став 1 точка 12 од Законот за
стандардизација ("Службен весник на Република
Македонија" број 23/95).
Член 80
(1) Прописот од член 55 став (2) на овој закон ќе
се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(2) До донесувањето на прописот од став (1) на
овој член ќе се применува Правилникот за условите
во поглед на здравствената исправност на предметите
за општа употреба што можат да се пуштат во промет
("Службен лист на СФРТ' број 26/83).
Член 81
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
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3. СРЕДСТВА

2539.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
Се прогласува Законот за Фондот за осигурување
на депозити,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јули 2000 година.
Бр. 07-3359/1
26 јули 2000 година
Скопје

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

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА
ДЕПОЗИТИ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се основа и се уредува работењето и
организацијата на Фондот за осигурување на депозити.
Член 2
Фондот за осигурување на депозити (во натамошниот текст: Фонд) го основа и е во сопственост на Република Македонија.
Фондот е правен следбеник на Фондот за осигурување на штедни влогови.
Член 3
Фондот има својство на правно лице.
Седиштето на Фондот е во Скопје.
2. ДЕПОЗИТИ ШТО СЕ ПРЕДМЕТ НА
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 4
Банките и штедилниците во Република Македонија се должни во Фондот да ги осигураат денарските и
девизните депозити и тековните сметки на физички
лица, депозитите врзани за паричните картички издадени од банки основани во Република Македонија и
девизните приливи на физички лица (во натамошниот
текст: депозити на физички лица).
Гувернерот на Народната банка на Република Македонија ќе го укине делот од дозволата за основање и
работење на банка или штедилница што се однесува
на правото за прибирање на депозити на физички
лица на банка или штедилница што ќе биде исклучена
од членство во Фондот поради неплаќање на премија.
Членството во Фондот престанува и во случај кога
гувернерот на Народната банка на Република
Македонија ќе ја укине дозволата за основање и работење на банка или штедилница или делот од дозволата што се однесува на правото за прибирање на депозити на физички лица.
Фондот гарантира за депозити на физички лица
депонирани до денот на укинувањето на дозволата
согласно со ставовите 2 и 3 на овој член, а депонирани
во периодот во кој банката или штедилницата била
член на Фондот.

Член 5
Вкупните средства на Фондот изнесуваат најмалку
5% од вкупните депозити на физичките лица во банките и штедилниците во Република Македонија.
Нивото на средствата од ставот 1 на овој член
Фондот е должен да го достигне до 31.12.2003 година.
Фондот е должен да го одржува нивото на средствата од ставот 1 на овој член.
Член 6
Фондот обезбедува средства од основачкиот влог,
наплата на премии за осигурување на депозитите на
физички лица и приходи од пласмани.
Средствата со кои располага Фондот може да ги
пласира во:
1) хартии од вредност издадени од страна на Република Македонија и од Народната банка на Република
Македонија со рок на пристигнување до шест месеци
од нивното стекнување од страна на Фондот;
2) должнички хартии од вредност издадени од
странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна
на најмалку две меѓународно признати агенции за
оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина на осигурените депозити што
гласат на странска валута;
3) фјучерси, опции и термински договори кај депозитон институции рангирани од страна на најмалку
две меѓународно признати агенции за оцена на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории,
во висина до 2% од средствата на Фондот.
Средствата на Фондот можат да се користат само
за исплата на осигурените депозити на физичките лица и за трошоци на работење на Фондот.
Член 7
За осигурување на депозитите на физичките лица
Фондот наплатува премија од членките на Фондот по
стапка најмногу до 2,5% годишно од вкупните депозити на физичките лица во секоја банка и штедилница.
Начинот на плаќање и висината на премијата од
ставот 1 на овој член ја утврдува управниот одбор на
Фондот.
Висината на премијата се утврдува зависно од бонитет на банката и штедилницата утврден од страна
на Народната банка на Република Македонија.
Висината на премијата од ставот 2 на овој член е
еднаква за банки и штедилници за кои Народната банка на Република Македонија утврдила ист бонитет.
Член 8
Доколку, при настанување на ризичниот настан, на
Фондот му недостасуваат средства за исплата на осигурените депозити на физичките лица, Фондот обезбедува дополнителни средства преку:
1) дополнителни уплати од банките и штедилниците, но не повеќе од три месечни премии;
2) задолжување во земјата и странство;
3) позајмици од Буџетот на Република Македонија.
4. ИСПЛАТА НА ДЕПОЗИТИТЕ
Член 9
Фондот ги исплатува осигурените депозити на физичките лица во рок од три месеци од денот кога:
1) гувернерот на Народната банка на Република
Македонија ќе донесе одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банка или штедилница или
2) мнозинството од членови на Управниот одбор
на Фондот ќе оцени и одлучи дека банка или штедилница генерално престанала со исплата на депозитите
на физичките лица.
Фондот ги обештетува физичките лица во висина
на:
1) 100% од депозитот на секое физичко лице во една банка или штедилница до износот од денарска противвредност на 1.500 ЕВРА и
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2) 90% од депозитот на секое физичко лице во една банка или штедилница до износот од денарска противвреднрст помеѓу 1.500 ЕВРА и 7.500 ЕВРА, но не
повеќе од денарска противвредност на 7.500 ЕВРА.
Под депозит на едно физичко лице се подразбираат вкупните депозити од членот 4 став 1 на овој закон
што физичкото лице ги има во една банка или штедилница.
Во износот од ставот 2 на овој член се пресметува
главнината на депозитот зголемена за камата и тоа:
1) за денарските депозити во висина најмногу до
есконтната стапка на Народната банка на Република
Македонија важечка во соодветниот период, доколку
во тој период важечката каматна стапка за соодветните депозити утврдена од страна на банката била над
есконтната стапка и
„
2) за девизните депозити во висина најмногу до
тримесечен ЕУРИБОР за соодветниот период, доколку во тој период важечката каматна стапка за соодветните депозити утврдена од страна на банката била
над тримесечниот ЕУРИБОР.
5. ДЕПОЗИТИ ШТО НЕ СЕ ГАРАНТИРАНИ
Член 10
Фондот не гарантира за следните депозити на физичките лица:
1. Депозити на физички лица на кои им биле дадени привилегирани каматни услови, различни од оние
објавени во банката или штедилницата;
2. Депозити на физички лица сопственици на над
10% од акциите со право на управување со банката
или штедилницата;
3. Депозити на членови на органите на управување
на банката или штедилницата;
4. Депозити на роднини од прв степен на лигата од
точките 2,3 и 4 на овој член.
Во случај кога физичкото лице има обврски кон
банката, гаранцијата на депозитот се намалува за износот на обврските.
Во случај на заеднички депозит се смета дека деловите на вложувачите се еднакви ако во договорот поинаку не е определено.
Исплатата на депозитите на физичките лица Фондот ја врши во денари. Депозитите вложени во девизи
се исплатуваат по среден курс на курсната листа на
Народната банка на Република Македонија на денот
на исплатата.
6. ОРГАНИ НА ФОНДОТ
Член И
Органи на Фондот се: Управен одбор и директор.
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против имотот или за прекршок од областа на
финансиското работење, на начин и на постапка како
и за нивното именување.
Член 15
Работењето и организацијата на Фондот се уредуваат со статут на Фондот. Статутот го донесува Управниот одбор.
Владата на Република Македонија дава согласност
на статутот на Фондот.
Владата на Република Македонија ги потврдува
финансискиот план и годишната сметка на Фондот.
7. ИЗВЕШТАИ
Член 16
Фондот изготвува полугодишни и годишни извештаи за работењето. Фондот е должен да го објави годишниот извештај за работењето во најмалку едно од
средствата за јавно информирање.
Овластен ревизор врши ревизија на работењето на
Фондот. Извештајот од извршената ревизија задолжително се објавува во најмалку едно од средствата за
јавно информирање.
Фондот е должен до Владата на Република Македонија да го достави годишниот извештај за работењето, заедно со извештајот од извршената ревизија.
8. ИНФОРМИРАЊЕ
Член 17
Народната банка на Република Македонија е должна на Фондот да му доставува периодични финансиски извештаи во врска со сите релевантни информации
за состојбата на членките на Фондот.
Извештаите од ставот 1 на овој член се базираат
на супервизорските извештаи на Народната банка на
Република Македонија.
Народната банка на Република Македонија доставува до Фондот месечни извештаи за вкупните штедни
влогови по банки и штедилници, кои содржат податоци за главнината и за каматите на депозитите од
членот 4 став 1 на овој закон.
На барање на Фондот, повереникот или привремениот управник именуван од страна на гувернерот на
Народната банка на Република Македонија му доставува на Фондот информации за финансиската состојба
и перспективите на банката или штедилницата.
9. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13
Директорот на Фондот го именува Владата на
Република Македонија за период од четири години.

Член 18
Фондот ќе отпочне со работа во рок од три месеци
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Во рокот од ставот 1 на овој член Република
Македонија ќе ги откупи акциите и на банките и
штедилниците основачи на Фондот за осигурување на
штедните влогови ќе им ги исплати акциите во Фондот за осигурување на штедни влогови по нивната номинална вредност.
Средствата за откуп на акциите од ставот 2 на овој
член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
Член 19
Со денот на отпочнување со работа на Фондот
престануваат да важат дел Ш-а - Фонд за осигурување
на штедни влогови и одредбите на членовите од 93-а
до 93-л од Законот за банките и штедилниците
("Службен весник на Република Македонија" број
31/93; 78/93; 17/96; 37/98 и 25/2000), а Фондот за
осигурување на штедни влогови се брише од трговскиот регистар.

Член 14
Членовите на Управниот одбор и директорот на
Фондот се разрешуваат пред истекот на мандатот за
кој се именувани, ако се осудени за кривично дело

Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".

Член 12
Управниот одбор е составен од пет члена именувани од Владата на Република Македонија и тоа три на
предлог на министерот за финансии, еден на предлог
на гувернерот на Народната банка на Република Македонија и еден на предлог на Здружението за банкарство и осигурување кој треба да е од редот на стручни
лица од областа на банкарството и финансиите и кој
не смее да е член на орган на управување или вработен во банка или штедилница.
Управниот одбор донесува подзаконски акти со
кои се уредува работењето на Фондот.
Членовите на Управниот одбор се именуваат за
период од четири години.
За своето работење Управниот одбор е одговорен
пред Владата на Република Македонија.
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Видови хартии од вредност

2540.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Се прогласува Законот за Хартии од вредност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јули 2000 година.
Бр. 07-3371/1
26 јули 2000 година
Скопје

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

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овој закон се уредуваат видовите на хартии
од вредност, условите и начинот на издавање, тргување и регистрирање, утврдување и порамнување на
трансакциите со хартии од вредност, начинот и условите за основање и работа на пазарот на долгорочни
хартии од вредност и Централниот депозитар за
хартии од вредност, како и статусот и надлежностите
на Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот
текст: Комисија).
(2) За се она што не е уредено со овој закон ќе се
применуваат одредбите на Законот за трговските
друштва.
Поим на хартии од вредност
Член 2
(1) Хартии од вредност, во смисла на овој закон означуваат инструмент/договорен однос/договор, чија
цел е остварување добивка врз основа на претприемачкиот и менаџерскиот труд на други, вклучувајќи
без ограничување акции, обврзници, благајнички записи, комерцијални записи, државни записи, сертификати за депозит и други финансиски инструменти кои
се сметаат за инвестиции според Комисијата.
(2) Сериски хартии од вредност се хартиите од
вредност издадени во исто време од страна на ист
издавач, кои на имателите им даваат еднакви права и
обврски.
(3) Хартиите од вредност гласат на име.
(4) Хартиите од вредност се издаваат, пренесуваат
и се водат како електронски запис во Централниот
депозитар за хартии од вредност.
(5) Евиденцијата на благајничките записи издадени од Народна банка на Република Македонија се води кај Народната банка на Република Македонија или
во Централниот депозитар за хартии од вредност.
Издавачи на хартии од вредност
Член 3
Хартии од вредност, во согласност со овој закон,
можат да издаваат: Република Македбнија, Народната
банка на Република Македонија, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва и други правни
лица (во натамошниот текст: издавач).

Член 4
(1) Хартиите од вредност можат да бидат сопственички и должнички хартии од вредност.
(2) Сопственички хартии од вредност се хартии од
вредност со кои се докажува правото на сопственост
на дел од основната главнина на акционерските друштва.
(3) Должнички хартии од вредност се хартии од
вредност со кои се докажува должничко-доверителски
однос меѓу издавачот на хартијата од вредност и нејзиниот имател.
Пренесување на хартии од вредност
Член 5
Хартиите од вредност во вид на електронски записи се пренесуваат на начин уреден со овој закон и правилата на Комисијата.
Номинална вредноста на хартијата од вредност
Член 6
^Хартијата од вредност има номинална вредност.
(2) Номинална вредност е вредноста на која гласи
хартијата од вредност.
(3) Хартиите од вредност гласат на денари или на
странска валута и во Република Македонија се
продаваат и се купуваат за денари.
(4) Забрането е издавање хартии од вредност без
номинална вредност.
Видови на хартии од вредност според рокот на
пристапување
Член 7
(1) Хартија од вредност чиј рок на пристапување
подолг од една година од денот на издавањето
долгорочна хартија од вредност.
(2) Хартија од вредност чиј рок на пристапување
до една година сметано од денот на издавањето
краткорочна хартија од вредност.

е
е
е
е

Обврски на издавачот на хартии од вредност
Член 8
Издавачот на хартии од вредност е должен да ги
извршува обврските кои произлегуваат од хартијата
од вредност, во рок, под услови и на начин утврдени со
овој закон, правилата на Комисијата и актот за нивно
издавање.
Настанување на правата и обврските од хартиите од
вредност
Член 9
Правата и обврските од хартиите од вредност настануваат од моментот на нивното запишување во Централниот депозитар за хартии од вредност.
Тргување со хартии од вредност
Член 10
(1) Под тргување со хартии од вредност, во смисла
на овој закон, се подразбира првото продавање, односно првото запишување и уплата на хартии од вредност
(во натамошниот текст: примарен пазар) и секое натамошно купување и продавање на хартијата од вредност (во натамошниот текст: секундарен пазар).
(2) Преносот на хартиите од вредност врз основа
на компензација, наследство, подарок, извршување
врз заложени хартии од вредност и на други начини
утврдени со закон не претставува тргување со хартии
од вредност.
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II. ФИНАНСИСКИ ДЕРИВАТИ

Видови акции

Деривативни финансиски инструменти

Член 16
Акциите можат да бидат според:
1) редоследот на издавањето: основачки акции-акции од првата емисија и акции од наредни емисии;
2) содржината на правата: обични (редовни) акции
и приоритетни (повластени) акции. Приоритетните
акции можат да бидат кумулативни и партиципативни.
Кумулативната приоритетна акција на нејзиниот сопственик му дава право на наплата на кумулативните
неплатени дивиденди пред наплатувањето на какви и
да било дивиденди на сопственик на уделот на обични
акции, во согласност со одлуката за издавање акции.
Партиципативната приоритетна акција, покрај утврдената дивиденда, дава и право на исплата на дивиденда која им припаѓа на сопствениците на обични акции,
во согласност со одлуката за издавање акции и
3) правото на глас: обични акции со право на глас,
приоритетни акции без право на глас и приоритетни
акции со право на глас.

Член 11
(1) Деривативни финансиски инструменти во смисла на ОВОЈ закон, се инструментите (права) чија цена,
директно или индиректно зависи од цената на хартиите од вредност, девизите, берзански^ индекси или каматните стапки и коишто не претставуваат хартиите
од вредност во смисла на член 2 од овој закон.
(2) Деривативните финансиски инструменти се
стандардизирани и нестандардизирани финансиски инструменти.
(3) Стандардизирани финансиски инструменти, во
смисла на овој закон, се деривативните финансиски
инструменти:
- со кои што се тргува на организиран пазар на финансиски деривати и
- коишто на имателите им даваат еднакви права.
(4) Стандардизирани деривативни финансиски инструменти, 90 смисла на овој закон, се опциски договори и фјучерс договори.
(5) Опциските и фјучерс договори се договори со
строго пропишана форма. Формата и елементите на
опциските и фјучерс договори ги пропишува Комисијата.
Поим на опциски договор
Член 12
(1) Опциски договор е договор за терминска продажба, со кој едната договорна страна стекнува право,
но не и обврска, да го купи или да го продаде предметот на опцијата, по однапред договорена цена, секој
работен ден до истекот на договорениот рок, а другата страна се обврзува, на барање на првата страна,
безусловно да го предаде или да го преземе и да го
плати договорениот предмет на опцијата.
(2) Опцискиот договор може да гласи на акции, обврзници, девизи, берзански индекси и фјучерс договори.
(3) Опцискиот договор може да биде куповен и
продажен.
Поим на фјучерс договори
Член 13
(1) Фјучерс договор е договор за терминска продажба, со КОЈ едната договорна страна се обврзува да
изврши предавање на предметот на фјучерсот, а другата договорна страна се обврзува да Ја плати договорената цена на однапред утврден ден.
(2) Фјучерс договорите можат да гласат на акции,
обврзници, девизи, стоки, берзански индекси и каматни стапки.
Регулирање на јавното понудување и тргување со опциски и фјучерс договори
Член 14
Јавното понудување и тргувањето со опциските и
фјучерс договори се врши во согласност со правилата
за тргување со деривативни финансиски инструменти
што ги утврдува Комисијата.
III. ВИДОВИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1
1. АКЦИЈА
Поим на акција
Член 15
Акцијата е сопственичка хартија од вредност која
претставува доказ за сопственост на идеален дел од
основната главнина на акционерското друштво.

Начин на стекнување на акции
Член 17
Акции можат да се стекнат со:
- уплата при првото издавање;
- купување;
- наследување;
- подарување;
- компензација;
- залог и
- други начини утврдени со закон.
Акт за издавање на акции
Член 18
(1) Акт за издавање акции донесува надлежниот
орган на издавачот.
(2) Актот за издавање акции ги содржи следниве
елементи:
1. Фирмата на издавачот на акциите;
2. Видот на акциите;
3. Родот на акциите;
4. Вкупната вредност на емисијата на акциите;
5. Номиналната вредност на акциите;
6. Правото на глас што го даваат акциите;
7. Начинот на исплата на дивидендата;
8. Времето и начинот на запишување на акциите;
9. Бројот на акциите;
10. Начинот и рокот на уплата на запишаните акции;
И. Правото на првенствено купување и редоследот
на остварување на првенството кога акциите се издаваат во повеќе серии;
12. Начинот на објавување на емисијата на акциите;
13. Постапката за распределба на акциите;
14. Начинот на располагање со акциите;
15. Правата кои ги стекнува сопственикот на приоритетната акција;
16. Поднесување на ризикот и гарант на емисијата и
17. Други прашања од значење за емисијата на акциите.
'
Елементи на електронскиот запис за акции
Член 19
Електронските записи за акции во Централниот
депозитар за хартии од вредност, задолжително ги
содржат следниве податоци:
1. Вид на акциите;
2. Датум на емисијата на акциите;
3. Назив на фирмата, седиштето и матичниот број
на издавачот;
4.- Сопственикот на акциите (за физичко лице: име и
презиме, адреса и единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), односно број на пасош за странско лице
и за правно лице: назив на фирмата, адреса и матичен
број на правното лице);
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5. Номинална вредност на акциите и
6. Датум на запишување на акциите во Централниот
депозитар за хартии од вредност.
Обврска на издавачот за евиденција на акциите
Член 20
Издавачот на акциите е должен евиденцијата за
издадените акции да ја води во Централниот депозитар за хартии од вредност, на начин и постапка пропишана од Комисијата.
Обврска на издавачот за известување за преносот на
акции
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- начинот на остварување на правото на камата: со камата која се исплатува одеднаш (обврзница без купон)
и со камата која се исплатува во каматни периоди (обврзница со купон);
- каматата: безкаматна, со фиксна и со варијабилна
камата;
- начинот на остварување на правото за враќање на
номиналниот износ: еднократни или во рати и
посебните права: обврзница која на имателот, покрај
камата, му дава право и на дивиденда (партиципативна) и обврзница која дава право на нејзино претворање во акција или право за првенство ^о купувањето на
акции (заменлива- конвертибилна).
Елементи на обврзница

Член 21
(1) Издавачот на акции и Централниот депозитар
на хартии од вредност должни се во рок од пет дена да
ја известат Комисијата за секој пренос на управувачки
акции со кој купувачот, еднократно или кумулативно
во период не подолг од 12 месеци, се стекнал со најмалку 10% во основната главнина на акционерското
друштво.
(2) За, купувач на акции во смисла на став 1 од овој
член се сметаат и: поврзани правни лица со заемно
учество од најмалку 20% во акциите со право на глас;
подружница на друштво; зависни друштва и физички
лица при капитална поврзаност или кои се во крвно и
роднинско сродство до втор степен.
(3) Комисијата ги утврдува условите од став (2) на
овој член.
2. ОБВРЗНИЦА
Поим на обврзница
Член 22
Обврзницата е долгорочна должничка хартија од
вредност со која издавачот се обврзува Дека на
сопственикот на обврзницата еднократно или во рати,
ќе му го исплати на определениот ден, износот на номиналната вредност на обврзницата и каматата.
Акт за издавање на обврзници
Член 23
(1) Акт за издавање на обврзници донесува надлежниот орган на издавачот.
(2) Актот за издавање на обврзници ги содржи
следниве елементи:
1. Фирмата и седиштето на издавачот;
2. Вкупниот износ на кој се издаваат обврзниците;
3. Номиналната вредност на обврзниците;
4. Податоци за гарантот;
5. Начинот на издавање на обврзниците;
6. Намената за која се издаваат обврзниците;
7. Видот на обврзниците и правата што произлегуваат
од нив;
8. Роковите на исплата на номиналната вредност на
обврзницата и каматата;
9. Износот на каматата и начинот на пресметување и
исплата на истата;
10 Износот на основната главнина на издавачот и
процентот на учество на емисијата на обврзници во
трајниот сопствен капитал;
11. Изворите на средства од кои ќе се исплатуваат обврзниците;
12. Структурата на апоените и бројот на обврзниците
13. Можност за замена со други хартии од вредност и
14. Продажната цена на обврзницата.
(3) Со актот за издавање на обврзници можат да се
утврдат посебни олеснувања или погодности за купувачите.

Член 25
Обврзниците се водат во Централниот депозитар
за хартии од вредност како електронски запис кој ги
содржи следниве елементи:
1. Видот на обврзницата;
2. Серијата на обврзницата (доколку издавачот издал
повеќе серии од ист вид);
3. Датум на издавање на емисијата на обврзницата;
4. Назив на фирмата, седиште и матичен број на издавачот;
5. Сопственикот на обврзницата (за физичко лице:
име и презиме, адреса и единствен матичен број на
граѓанинот (ЕМБГ) или број на пасош за странско лице, односно за правно лице: назив на фирмата, адреса
и матичен број на правното лице);
6. Номинална вредност на обврзницата,
7. Камата,
8. Рок и начин на исплата на каматата и
9. Датум на запишување на обврзницата во Централниот депозитар за хартии од вредност.
3. СЕРТИФИКАТ З А ДЕПОЗИТ
Поим на сертификат за депозит
Член 26
Сертификат за депозит е хартија од вредност со
која издавачот се обврзува дека на имателот на сертификатот, во утврдениот рок ќе му го исплати износот
на депонираните средства со камата.
Акт за издавање на сертификати за депозит
Член 27
Сертификат за депозит издава банка и штедилница врз основа на акт од надлежен орган со кој се
утврдува:
1. Вкупниот износ и номиналната вредност на
с е р т и ф и к а т и за депозит;
2. Висината и начинот на пресметување и плаќање на
каматата и
3. Рокот на исплатата.
Видови сертификати за депозит
Член 28
(1) Сертификатите за депозит можат да бидат според:
1} рокот на достасување: краткорочни и долгорочни;
2) начинот на договарање: со фиксен рок, со клаузула
или без клаузула за ббновување на рокот, и со отказен
рок и
3) каматата: бескаматен, со фиксна камата и со променлива камата.
(2) Условите под кои се издадени сертификати за
депозит не можат да се менуваат.

Видови обврзници

Елементи на сертификатот за депозит

Член 24
Обврзниците можат да бидат според:
- начинот на обезбедување на правата: гарантирани,
негарантирани и обврзници обезбедени со хипотека;

Член 29
Сертификатот за депозит се води во Централниот
депозитар за хартии од вредност како електронски
запис и ги содржи следниве елементи:
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1. Видот на сертификатот за депозит;
2. Серијата на сертификатот за депозит (доколку
издавачот издал повеќе серии од ист вид);
3. Датум на емисијата на сертификатот за депозит; •
4. Назив на фирмата, седиште и матичен број на издавачот;
5. Сопственикот на сертификатот за депозит (за физичко лице: име и презиме, адреса и единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) или број на пасош за
странско лице, односно за правно лице: назив на фирмата, адреса и матичен број на правното лице);
6. Номинална вредност на сертификатите за депозит,
7. Камата,
8. Рок и начин на исплата на каматата и
9. Датум на запишување на сертификатот за депозит кај издавачот или во Централниот депозитар за
хартии од вредност.
4. БЛАГАЈНИЧКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И
ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
Поим на благајнички запис и на комерцијален запис
4
Член 30
Благајнички и комерцијални записи се хартии од
вредност со кои издавачот се обврзува дека на имателите на записи ќе им ја исплати номиналната вредност на која гласат тие и каматата, во рокот на достасување.
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Елементи на електронски записи за благајнички,
комерцијални и државни записи
Член 35
Благајнички, комерцијални-и државни записи се
водат во Централниот депозитар за хартии од вредност како електронски записи и ги имаат следниве
елементи:
1. Видот на благајничкиот, комерцијалниот и државниот запис;
2. Серијата на благајничките, комерцијалните и државните записи (доколку Издавачот издал повеќе серии од ист вид);
3. Датум на емисијата на благајничкиот, комерцијалниот и државниот запис;
4. Назив на фирмата, седиште и матичен број на издавачот;
5. Сопственикот на благајничкиот, комерцијалниот
и државниот запис (за физичко лице: име и презиме,
адреса и единствен матичен број на граѓанинот
(ЕМБГ) или број на пасош за странско лице, односно
за правно лице: назив на фирмата, адреса и матичен
број на правното лице);
6. "Номинална вредност на благајничките, комерцијалните и државните записи,
7. камата,
8. Рок и начин на исплата на каматата и
9. Датум на запишување на благајничкиот, комерцијалниот и државниот запис кај издавачот или во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Издавачи на благајнички и комерцијални записи

Купувачи на благајнички, комерцијални и државни
записи

Член 31
(1) Благајнички записи издава Народната банка на
Република Македонија, а комерцијални записи издава
акционерско друштво (трговско друштво и друго
правно лице).
(2) Благајничките и комерцијални записи се краткорочни хартии од вредност кои се издаваат за прибирање на парични средства.

Член 36
(1) Благајнички записи на Народната банка на
Република Македонија можат да ги купуваат банки,
штедилници, инвестициони и пензиски фондови.
(2) Благајнички записи на Народната банка на
Република Македонија можат да купат физички и
правни лица, единствено преку банка и штедилница.
(3) Комерцијални и државни записи можат да
купуваат правни и физички лица.

Поим на државен запис
Член 32
Државниот запис е краткорочна хартија од вредност која ја издава Република Македонија со цел за
прибирање на парични средства заради премостување
на временската неусогласеност меѓу приливот на приходи и извршувањето на расходите на Буџетот на Република Македонија.
Акт за издавање благајнички, комерцијални и
државни записи
Член 33
(1) Акт за издавање на благајнички, односно комерцијални записи донесува надлежниот орган на издавачот.
(2) Акт за издавање на државни записи донесува
Владата на Република Македонија.
Содржина на актот за издавање благајнички, комерцијален и државен запис
Член 34
Актот за издавање на благајнички, комерцијални и
државни записи содржи:
1. Вкупен износ на емисијата и номиналната вредност
на поединечен запис;
2. Намена на средствата Ца емисијата на записи;
3. Начин на издавање на записи;
4. Висина и начин на пресметување и плаќање на каматата и
5. Рокови на пристигнување за наплата.

IV. ИЗДАВАЊЕ И ЈАВНА ПОНУДА НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Одобрение за издавање хартии од вредност
Член 37
(1) Издавање краткорочни и долгорочни хартии од
вредност (во натамошниот текст: хартии од вредност)
се врши врз основа на одобрение на Комисијата.
(2) По исклучок од став (1) на овој член, одобрение не е потребно:
- кога издавач на хартии од вредност е Република Македонија или Народната банка на Република Македонија,
- кога Република Македонија издала гаранција за
вкупната емисија на хартии од вредност,
- при трансформација на еден облик на трговско
друштво во акционерско друштво под услов висината
на основната главнина да остане непроменета;
- при симултано основање на акционерско друштво;
- кога вредноста на вкупната емисија не надминува
25.000 ЕВРА во денарска противвредност и
- за издавање на благајнички записи и сертификати за
депозит од банка и штедилница.
(3) Хартии од вредност од став (2) алинеја 5 на овој
член, ист издавач може да издаде еднаш во период од
две години.
Содржина на барањето за одобрение за издавање на
хартии од вредност
Член 38
(1) Одобрението од член 37 став (1) на овој закон,
Комисијата го издава врз основа на барање на
издавачот на хартии од вредност.
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(2) Барањето од став (1) на овој член ги содржи
следниве елементи:
- основни податоци за издавачот на хартиите од
вредност;
- основни податоци за лицата во надзорниот одбор,
управниот одбор односно одборот на директори;
- основни податоци за емисијата на хартии од
вредности
* податоци за деловната и развојната политика на
издавачот на хартии од вредност.
(3) Комисијата ја пропишува поблиската содржина
на барањето за одобрение за издавање хартии од
вредност, по видови издавачи.
Документи кои се доставуваат со барањето
Член 39
(1) Издавачот на хартии од вредност кон барањето
доставува:
1. Акт за основање;
2. Извештај од овластен ревизор за последните три
години;
3. Биланс на состојба и биланс на успех за последните
три години;
4. Акт за издавање на хартии од вредност;
5. Изјава од раководното лице дека:
- емисијата е во согласност со закон, и во согласност
со актите на друштвото;
- податоците наведени во барањето се веродостојни;
- јавниот повик ги содржи сите информации што се од
значење за инвеститорот, за кои ова лице знае цли
требало да знае;
6. Јавен повик за запишување и купување на хартии
од вредност и
7. Други документи што ќе ги утврди Комисијата со
правила.
(2) Во случај кога издавачот е акционерско друштво, а барањето се однесува за издавање на хартиите
од вредност од втора или наредна емисија, издавачот
кон барањето е должен да достави и податоци за:
- вредноста на претходните емисии на хартии од вредност и
- видовите на претходно издадените хартии од вредност, со опис на содржината, на правата од хартиите
од вредност и номиналните вредности на кои гласат.
Обврски на издавачот за емисија која не надминува
25.000 ЕВРА во денарска противвредност
Член 40
Издавачот на хартии од вредност за емисија која
што не надминува 25.000 ЕВРА во денарска противвредност, е должен до Комисијата да го достави актот
за издавање на хартиите од вредност и да објави соопштение за ваквата емисија, на начин утврден со овој
закон и пропишан од Комисијата.
Одлучување по барањето
Член 41
(1) Комисијата врз основа на целокупната документација, донесува решение со кое го одобрува или
го одбива барањето во рок од 3.0 дена од денот на
приемот.
(2) Во случај на непотполна документација Комисијата со писмено известување ќе побара од поднесувачот на барањето истата да ја дополни во рок од 15
дена од денот на приемот на известувањето.
(3) Доколку поднесувачот на барањето не постапи
во согласност со известувањето од став (2) на овој
член, Комисијата донесува решение за одбивање на
барањето за давање одобрение.
(4) Против решението од ставовите (1) и (3) на
овој член, издавачот на хартиите од вредност има
право на жалба до Владата на Република Македонија
во рок од 15 дена од денот на приемот на решението
на комисијата.
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Одобрување на барањето
Член 42
Врз основа на документацијата од член 39 на овој
закон Комисијата ја цени вистинитоста на податоците,
бонитетот на правното лице и ризичноста на емисијата и врз основа на тоа одлучува по истото.
Вредност на емисијата на хартии од вредност
Член 43
(1) Најмала вредност на емисија на хартии од
вредност на еден издавач за која е потребно одобрение од Комисијата изнесува 25.001 ЕВРА во денарска
противвредност.
(2) Вредноста на една емисија на сопственички
хартии од вредност е неограничена.
(3) Најголема вредност на емисија на должнички
хартии од вредносна еден издавач, која што не е гарантирана од банка или од друго правно лице , може
да изнесува до висината на еднократниот износ на основната главнина на издавачот.
(4) Во случај кога емисијата на должнички хартии
од вредност е гарантирана од банка или друго правно
лице, највисоката вредност на емисијата може да изнесува до висината на дадената гаранција.
Начини на продажба на хартиите од вредност
Член 44
Иницијалната (примарна) продажба на хартиите
од вредност може да се врши по пат на јавна понуда,
непосредна спогодба со познат купувач (пласман) и
лицитација на понуда (тендер).
Почеток на постапката за запишување и продавање
хартии од вредност
Член 45
(1) .Издавачот е должен да започне со постапката
на запишување и продавање на хартиите од вредност
V во рок од 30 дена од денот на приемот на одобрението
од член 42 на овој закон.
(2) Ако Комисијата, откако одобрила емисија на
хартии од вредност, добие информација која доколку
била добиена навремено, ќе била причина за одбивање на барањето, или ако околностите се промениле до
таа мера што Комисијата веќе нема да го даде своето
одобрение, или пак се случат и двете, Комисијата донесува решение за укинување на решението за
емисија, а издавачот е должен без одлагање да ја
запре натамошната продажба на хартиите од
вредност.
Јавна понуда
Член 46
(1) Јавна понуда на хартии од вредност е јавно објавен повик за запишување и купување на хартии од
вредност.
(2) Издавачот е должен јавниот повик за запишување и купување на хартии од вредност да го објави на
македонски јазик и неговото кирилско писмо во еден
од дневните весници што излегуваат на територијата
на Републиката, најмалку седум дена пред почетокот
на запишувањето на хартиите од вредност.
(3) Доколку емисијата е наменета за познат купувач (пласман), издавачот не е должен да објави јавен
повик, туку соопштение за известување на јавноста.
(4) Содржината на соопштението од став (3) на
овој член поблиску ја пропишува Комисијата.
(5) Издавачот е должен на сите заинтересирани
лица да им овозможи увид во податоците од книговодствената документација објавени во јавниот повик,
статутот и актот за основање на правното лице, на
сите места на кои се врши запишување на хартиите од
вредност.
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Содржина на јавниот повик
Член 47
(1) Јавниот повик содржи основни податоци за издавачот, кои му овозможуваат на купувачот на хартии
од вредност (во натамошниот текст: инвеститор) да
стекне увид во правната положба на издавачот, неговата финансиска состојба, деловните можности и правата кои произлегуваат од хартиите од вредност.
(2) Јавниот повик задолжително се става на разгледување во седиштето на издавачот, и на сите места
на запишување и купување на хартии од вредност.
(3) Комисијата поблиску ја пропишува содржината на јавниот повик, по видови издавачи и по видови
хартии од вредност.
Одговорност за штета
Член 48
(1) Во случај кога јавниот повик содржи невистинити и неточни податоци, одговорното лице на издавачот и избраното друштво за ревизија, солидарно одговараат за штетата што ја претрпеле инвеститорите во
такви хартии од вредност, доколку знаеле или морале
да знаат за невистинитоста или неточноста на податоците.
(2) Лицата од став (1) на овој член, одговараат за
штетата и во случај кога во јавниот повик не биле наведени суштествени податоци за издавачот, односно
за хартиите од вредност, а кои можеле да влијаат на
одлуката на инвеститорот за купување на тие хартии
од вредност.
Конечна содржина на јавниот повик
Член 49
Конечната содржина на јавниот повик што е предмет на објавување, не смее да се разликува од јавниот
повик што Комисијата го одобрила при донесувањето
на решението за издавање на хартии од вредност.
Измена на условите во текот на емисијата
Член 50
(1) Во текот на јавната понуда издавачот не смее
да ги менува статутот, актот за основање и други акти
кои се однесуваат на правата на имателите на хартиите од вредност, наведени во јавниот повик.
(2) Доколку во текот на Јавната понуда дојде до измена на условите од член 47 на овој закон, издавачот е
должен, по претходна согласност на Комисијата, да
изврши соодветно усогласување на актите за издавање на хартии од вредност и на јавниот повик, во рок
не подолг од три работни дена од денот на прием на
согласноста.
Постапка на запишување на хартиите од вредност
Член 51
(1) Запишувањето на хартии од вредност се врши
во просториите на издавачот, брокерската куќа или
на банката кои ќе ги овласти издавачот.
(2) Брокерските куќи, односно банките се должни
да обезбедат запишувањето на хартиите од вредност
да се врши во согласност со закон, со актот за издавање на хартиите од вредност и со јавниот повик.
(3) Постапката за запишување на хартии од вредност ја пропишува Комисијата.
Рок за реализација на емисијата
Член 52
(1) Рокот за реализација на емисијата не смее да
биде подолг од шест месеци. По исклучок, Комисијата
на барале на издавачот може да го продолжи рокот за
реализација на емисијата за уште три месеци.
(2) За време на рокот на реализацијата на емисијата утврден од став (1), на овој член, не може да се
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врши секундарно тргување со ново емитираните хартии од вредност.
(3) Издавачот е должен најдоцна во рок од 15 дена
по истекот на рокот од став (1) на овој член, да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и платените хартии од вредност, односно за процентот на
ч реализација на емисијата.
(4) Поблиската содржина на известувањето за запишаните и платените хартии од вредност, односно за
процентот на реализација на емисијата, ја пропишува
Комисијата со посебни правила.
(5) Издавачот е должен да ги објави податоците од
став (2) на овој член во најмалку еден дневен весник
на Република Македонија на македонски јазик и неговото кирилско писмо, најдоцна во рок од 15 дена од
денот на завршувањето на емисијата.
(6) Доколку издавачот треба да обезбеди согласност од друг субјект за евидентирање на продадените
хартии од вредност, известувањето од став (3) на овој
член до Комисијата го доставува по добивање на таквата согласност.
Доставување на годишни извештаи до Комисијата
Член 53
(1) Издавачот кој ја завршил постапката на јавна
понуда на должнички • хартии од вредност, е должен
до рокот на достасувана на хартиите од вредност на
Комисијата да и доставува годишни извештаи потврдени од овластен ревизор во рок од 30 дена од
приемот на извештајот на ревизијата.
(2) Годишниот извештај содржи податоци за деловниот резултат со образложение и наведување на
промените на податоците од јавната понуда и е достапен на сопствениците на хартии од вредност на тој
издавач.
(3) Годишните извештаи од став (2) на овој член се
доставуваат се додека целосно не се исполнат обврсгаѓге по основа на издадените хартии од вредност.
(4) Издавачот е должен да објави дел од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот
ревизор, во најмалку еден дневен весник во рок од 15
дена од денот на доставување на извештајот до Комисијата.
(5) Комисијата може да побара од издавачот да
достави и дополнителни објаснувања во врска со ревизорските извештаи.
(6) Основните елементи на формата и содржината
на делот од ревидираниот финансиски извештај од
став (4) на овој член го пропишува Комисијата.
Контрола на јавната понуда на хартиите од вредност
Член 54
(1) Комисијата врши контрола на јавната понуда
за запишување и купување на хартии од вредност.
(2) Трошоците на контролата паѓаат на товар на
издавачот, во случај на неправилности во постапката
на јавна понуда.
Неправилности и незаконитости во постапката на јавна понуда на хартии од вредност
Член 55
(1) Доколку Комисијата утврди неправилности и
незаконитости во постапката на јавна понуда, со решение му наложува на издавачот да ги отстрани неправилностите во утврден рок.
(2) Издавачот е должен во утврдениот рок да ги
отстрани неправилностите и незаконитости, и на Ко-.
мисијата да и достави извештај во кој ќе ги опише преземените мерки. Кон извештајот задолжително се
приложуваат документи и други докази од кои е
видливо дека утврдените недостатоци се отстранети.
(3) Од денот на доставувањето на решението до денот на отстранувањето на недостатоците, издавачот е
должен да ја запре јавната понуда.
(4) Ако издавачот не ги отстрани недостатоците,
Комисијата донесуварешение за запирање на јавната
понуда и истото го објавува
бт
во најмалку еден дневен
весник.
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(5) Против решението за запирање на јавната
понуда, издавачот има право на жалба до Владата на
Република Македонија во рок од 15 дена од денот на
прием на решението на Комисијата.
(6) Жалбата од став (5) на овој член не го задржува
извршувањето на решението на Комисијата.
Известување на јавноста
Член 56
(^Трговските друштва и другите правни лица-издавачи на хартии од вредност се должни да ги
објавуваат следниве податоци:
- приходи (вкупно), добивка од редовно работење пред
оданочување, добивка за финансиска година, нето готовински тек, добивка за финансиска година по акција, дивиденда по акција,
- промени во сопственичка структура, утврдени со закон,
- статусни промени на друштвото,
- промени во органите на управување и раководење,
- нова емисија на хартии од вредност и
- други промени во работењето кои значајно влијаат
врз цената на хартиите од вредност.
(^Трговските друштва и другите правни лицаиздавачи на хартии од вредност се должни податоците
од став (1) на овој член да ги објавуваат во најмалку
еден дневен весник во Република Македонија.
(3)Податоците од став (1), алинеја 1 на овој член,
трговските друштва и другите правни лица-издавачи
на хартии од вредност се должни да ги објавуваат во
рок од 15 дена од усвојувањето на пресметката од
надлежниот орган.
(4)Податоците од став (1), алинеи 2, 3, 4, 5 и 6
трговските друштва и другите правни лица-издавачи
на хартии од вредност се должни да ги објавуваат во
рок од седум дена од денот на настанатата промена,
односно утврдениот законски рок.
(5)Трговските друштва и другите правни лицаиздавачи на хартии од вредност кои успешно ја
извршиле инициЈалната јавна понуда на хартиите од
вредност во согласност со овој закон или оние кои
добиле одобрение од Комисијата, должни се да
објават дел од ревидираниот финансиски извештај со
мислење од овластен ревизор во најмалку еден дневен
весник во Република Македонија во рок од 15 дена од
усвојувањето на извештајот на собранието на
акционерите.
V. ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1 .ТРГУВАЊЕ СО ПАРИ И КРАТКОРОЧНИ
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Основање на пазар на пари и краткорочни
хартии од вредност
Член 57
За обезбедување услови потребни за поврзување
на понудата и побарувачката на пари и краткорочни
хартии од вредност се основа пазар на пари и
краткорочни хартии од вредност.
Работи кои се вршат на пазарот на пари и
краткорочни хартии од вредност
Член 58
На пазарот на пари и краткорочни хартии од
вредност се вршат работи на посредување во прометот на пари и краткорочни хартии од вредност.
Форма за основање на пазарот на пари
и краткорочни хартии од вредност
Член 59
(1) Пазарот на пари и краткорочни хартии од
вредност се основа како акционерско друштво.
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(2) Основната главнина на пазарот на пари и
краткорочни хартии од вредност изнесува најмалку
75.000 ЕВРА во денарска противвредност по среден
курс на Народната банка на Република Македонија на
денот на издавањето одобрение за работа.
Основачи на пазарот на пари и
краткорочни хартии од вредност
Член 60
(1) Основачи на пазарот на пари и краткорочни
хартии од вредност се банки и штедилници.
(2) Основачите на пазарот на пари и краткорочни
хартии од вредност обезбедуваат услови за функционирање на пазарот.
Дозвола за основање на пазарот на пари и
краткорочни хартии од вредност
Член 61
Народната банка на Република Македонија, врз
основа на увид во документацијата неопходна за издавање дозвола за основање и работа, дава одобрение за
почеток и работа на пазарот на пари и краткорочни
хартии од вредност и врши надзор над неговата работа.
Настапување на пазарот на пари и
краткорочни хартии од вредност во правниот промет
Член 62
Во правниот промет, пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност настапува од името и за сметка
на учесниците во работата на пазарот.
Учесници во работата на пазарот на пари и
краткорочни хартии од вредност
Член 63
,(1) Учесници во работата на пазарот на пари и
краткорочни хартии од вредност можат да бидат банки и штедилници.
(2) Одобрение за учествување во работата на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност дава
управниот одбор на пазарот врз основа на критериуми
утврдени во статутот на пазарот.
Настапување на учесниците на пазарот на
пари и краткорочни хартии од вредност
Член 64
Учесниците во работата на пазарот на пари и
краткорочни хартии од вредност истапуваат од свое
име и за своја сметка, од свое име и за туѓа сметка, како и од име и за сметка на други лица.
Учество на Народната банка на Република Македонија
во работата на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност
Член 65
Народната банка на Република Македонија е учесник во работата на пазарот на пари и краткорочни
хартии од вредност по основа на регулирање на обемот на понудата вг побарувачката на пари и краткорочни хартии од вредност.
Провизија на учесниците во работата на пазарот
на пари и краткорочни хартии од вредност
Член бб
Учесниците во работата на пазарот на пари и
краткорочни хартии од вредност плаќаат провизија по
основ на склучените зделки во прометот на пари и
краткорочни хартии од вредност.
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Информационен систем на пазарот на пари и
краткорочни хартии од вредност
Член 67
Пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност организира информационен систем преку кој се
обезбедуваат податоци за понудата и побарувачката
на пари и краткорочни хартии од вредност, за пазарната вредност на хартиите од вредност, за висината на
каматата, за бонитетот на издавачот на краткорочните хартии од вредност, за бонитетот на краткорочните хартии од вредност, за котацијата на краткорочните хартии од вредност и други информации значајни
за работата на тој пазар.
2. ТРГУВАЊЕ СО ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ
2. 1.Берза на долгорочни хартии од вредност
Основање на Берза на долгорочни хартии
од вредност
Член 68
(1) За обезбедување услови потребни за поврзување на понудата и побарувачката на долгорочни хартии од вредност, односно за организирано тргување со
долгорочни хартии од вредност се основа Берза на
долгорочни хартии од вредност (во натамошниот
текст: Берза).
, (2) Правно и друго лице не може да се запише во
трговскиот регистар под називот - берза на долгорочни хартии од вредност и не може во своето работење
да го користи називот - берза на долгорочни хартии од
вредност, доколку не е основано како берза на долгорочни хартии од вредност и нема стекнато дозвола за
основање и работа на берза на долгорочни хартии од
вредност.
Начин на работа на Берзата
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Услови за основање на Берза
Член 73
(1) Берза може да се основа под следниве услови:
да има најмалку тројца основачи;
основачите да го обезбедат минималниот износ на
паричниот дел на основната главнина и соодветен деловен простор за организирање на брокерското работење;
да е добиена дозвола за основање и работа од Комисијата и
да е кадровски, технички и организационо оспособена за вршење на берзанското работење.
(2) Под кадровска оспособеност на Берзата се подразбира Берзата да има најмалку тројца вработени со
положен стручен испит за работа со хартии од вредност.
(3) Под техничка оспособеност на Берзата се подразбира Берзата да има соодветен информационен,
компјутерски и комуникациски систем за извршување на трансакциите склучени на Берзата.
(4) Под организациона оспособеност на Берзата, се
подразбира постоење на организациони делови со кои
се обезбедува ефикасно и единствено вршење на сите
работи на Берзата.
Доставување барање за основање на Берза
Член 74
(1) Основачкиот одбор на Берзата поднесува барање до Комисијата за добивање одобрение за основање и почеток со работа на Берзата.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член основачкиот одбор поднесува:
елаборат за основање и работа на Берзата;
акт за основање на Берзата;
предлог на статут на Берзата и
предлог на деловник (правила) на Берзата и
докази дека се исполнети обврските од предлогот
на актот за основање.
Содржина на елаборатот за основање на Берза

Член 69
(1) Берзата е правно лице кое работи на непрофитна основа.
(2) Вишокот на приходи над расходите што ги остварува Берзата по годишната пресметка, се користат
за развој на Берзата.
Форма на основање на Берза
Член 70
Берзата се основа како акционерско друштво.
Принципи на работење на Берзата
Член 71
Берзата, во рамките на своето работење обезбедува:
законитост во тргувањето со долгорочни хартии
од вредност;
почитување на правилата на берзата од страна на
учесниците во работата на берзата;
заштита на интересите на учесниците , на Берзата
и
информирање на јавноста за прашања значајни за
работата на Берзата.

Член 75
Елаборатот *за основање и работа на Берзата ги
содржи:
макроекономските услови во кои се предлага основањето и работата на Берзата;
целите и задачите заради кои се основа Берзата;
функциите на работењето на Берзата;
поврзаноста на Берзата со банкарскиот систем во
државата и со другите правни лица и институции;
поврзаност на Берзата со други слични институции;
капиталната поврзаност на основачите на Берзата и нивниот бонитет;
начинот на управување и раководење со Берзата;
начинот на внатрешната организациона поставеност на Берзата;
просторните, техничките и кадровските асцекти
на работење на Берзата;
начинот на заштитата на доверливите информации во работењето на Берзата;
внатрешна контрола;
одговорност во работењето на Берзата;
проекција на развојот на Берзата во наредните
три години и
други прашања поврзани со работењето и развојот на Берзата.

Основачи на Берзата
Содржина на статутот на Берзата
Член 72
(1) Берза можат да основаат правни лица со сег
диште во Република Македонија чие работење е поврзано со тргување со хартии од вредност.
(2) Членките на Берзата се истовремено и основачи на берзата, кои мораат да имаат одобрение за
вршење на работи на тргување со хартии од вредност
од Комисијата.

Член 76
Со статутот на Берзата, покрај прашањата утврдени со член 251 од Законот за трговските друштва, се
уредуваат и:
условите за стекнување членство на Берзата и
правата и обврските на членовите на Берзата;
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условите, критериумите и документацијата за
прием на одделни учесници во Берзата и нивните права и обврски;
причините заради кои на одделни учесници во
Берзата им се забранува присуство на Берзата;
начинот на одржување на берзанското тргување;
начинот на вршење контролата што ј а спроведува
Берзата за работите склучени на Берзата;
начинот на решавање на споровите меѓу основачите, односно членките и учесниците на Берзата;
начинот на спречување на злоупотреби на информации кои не се достапни за сите учесници на Берзата;
начинот на спречување на злоупотреби и начин
на обезбедување од неизвршување на преземени обврски (реално обезбедување);
начинот на организирање на информативниот
систем и
други прашања значајни за работата на Берзата.

Член 82
(1) Берза се основа со основна главнина во
паричен облик од најмалку 500.000 ЕВРА, во денарска
противвредност по среден курс на Народната банка на
Република Македонија на денот на издавањето
одобрение за основање и работа на Берзата.
(2) Основната главнина на Берзата е поделена на
обични акции од ист вид. Акциите не можат да се пренесуваат на друго лице освен при престанување на
членството на берзата.
(3) При престанување на членството на Берзата
основачот на Берзата може да ги продаде своите
акции на било кое правно лице кое добило одобрение
од Комисијата за работа со хартии рд вредност.
(4) Преносот на акциите спротивно од став (2) на
овој член се ништовни.

Содржина на правилата за работа на Берзата

Учество на основачите на берзата

Член 77
Со правилата за работа на Берзата се утврдува:
видовите на работа, условите и начинот на вршење на работите на Берзата;
условите кои мораат да ги исполнат учесниците
на Берзата за да можат да тргуваат на Берзата;
условите за тргување на Берзата;
начинот и условите за извршување на обврските
од склучените трансакции меѓу учесниците на Берзата;
условите кога Берзата го прекинува тргувањето
заради спречување на шпекулативни дејствија;
одредби со кои се регулира однесувањето на брокерите и мерките кои се преземаат кога се кршат
правилата на однесувањето (етички кодекс) и
други прашања од интерес за работата на Берзата.
Упис на Берзата во трговскиот регистар

Член 83
(1) Секој основач на Берзата располага со еднаков
број обични акции и подеднакво учество во управувањето.
(2) Правните лица кои дополнително ќе се јават со
барање за учество во основање на Берзата, односно да
станат членки на Берзата, треба да ги исполнат условите пропишани со овој закон и да ги прифатат актот
за основање на Берзата, нејзиниот статут, да вложат
средства во основната главнина на берзата во паричен
облик, во висина која ќе им обезбеди рамноправно
учество во основната главнина со претходните основачи на Берзата. За дополнително вложени средства се
издаваат дополнителен број обични акции од ист вид.
(3) Правните лица кои дополнително вложуваат
средства во основната главнина на Берзата се
стекнуваат со еднакви права на основач и на член на
Берзата.

Член 78
Берзата е должна, во рок од 15 дена од денот на
уписот во трговскиот регистар, на Комисијата да и
достави извод од уписот во трговскиот регистар за
евидентирање.
Акти кои подлежат на согласност од Комисијата
Член 79
(1) Берзата е должна од Комисијата да бара согласност за:
актот за основање и измените на актот за основање;
статутот, измените и дополнувањата на статутот;
правилата за работа, измените и дополнувањата
на правилата за работа на Берзата;
процедурите на тргување;
правилата за котација,
процедури на утврдување и порамнување на трансакциите со хартии од вредност и
статусните промени на Берзата.
(2) Заради заштита на инвеститорите или за овозможување на чесно и правично тргување со долгорочни хартии од вредност, Комисијата со решение
може да и наложи на Берзата да изврши измени или
да донесе нови акти со кои се уредува работењето на
Берзата.
Согласност за именување директор на Берзата
Член 80
Комисијата дава согласност за именување директор на Берзата.
Упис на измени во трговскиот регистар
Член 81
Берзата е должна, во рок од пет дена од денот на
уписот на измените во трговскиот регистар, на Комисијата да и достави податоци кои се однесуваат на уписот на промените во трговскиот регистар.

Враќање на влогот на основачите на Берзата

Висина на основната главнина на Берзата

Член 84
Влогот на основачите на Берзата во паричен и непаричен облик може да им се врати на основачите само во случај на престанок на работа на Берзата, по
претходно намирување на сите обврски на Берзата.
Решавање на спорови меѓу членовите на Берзата
Член 85
Споровите меѓу членовите на Берзата во врска со
работењето на берзата се решаваат по пат на арбитража. Арбитражата ја утврдува берзата со правила
кои таа ги донесува.
Утврдување на условите, постапката и начинот на
котирање
Член 86
(1) Условите, постапката и начинот на котирање
на долгорочни хартии од вредност на Берзата се
утврдуваат со правилник.
(2) Правилникот од став (1) на овој член го донесува Берзата по претходна согласност од Комисијата.
Членови на Берзата
Член 87
(1) Членови на Берзата можат да бидат брокерски
куќи и банки, регистрирани и со дозвола за работа во
Република Македонија.
Услови за членство на Берзата
Член 88 ,
.(1) Членот на Берзата мора, да ги исполнува
следниве услови:
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да има одобрение од Комисијата за вршење
работи на тргување со хартии од вредност;
да е друштво со капитал од најмалку 75.000 ЕВРА
во денарска противвредност по среден курс на
Народната банка на Република Македонија на денот
на поднесувањето на барањето;
да плаќа годишна членарина и со тоа добива
право на едно место берзански посредник на Берзата;
да располага со ликвиден капитал не помалку од
15.000 ЕВРА во денарска противвредност по среден
курс на Народната банка на Република Македонија
или 5% од вкупната негова задолженост, зависно КОЈ а
од овие две вредности е повисока;
да има најмалку двајца овластени брокери од
страна на Комисијата и Берзата;
да е соодветно организационо и технички опремен и оспособен и
да ги задоволува другите критериуми кои ги
определуваат Комисијата и Берзата.
(2) Содржината на ликвиден капитал со посебна
одлука (правила) ја пропишува Комисијата.
Потребна документација за членство на Берзата
Член 89
Брокерската куќа, односно банка која сака да
стане член на Берза ја поднесува следнава документација до Берзата:
писмено барање во форма и содржина пропишана
од Берзата;
извод од Статутот;
доказ дека неговата финансиска состојба го задоволува минимумот на основната главнина во износ од
75.000 ЕВРА во денарска противвредност по среден
курс на Народната банка на Република Македонија;
дополнителни информации што може да ги бара
Берзата цУ
одобрение од Комисијата за вршење работи со
хартии од вредност.
Поим за берзанско работење
Член 90
Под берзанско работење, во смисла на овој закон,
се подразбира:
- пазарно формирање на цените на хартиите од
вредност со кои се тргува на Берзата;
котирање на хартиите од вредност со кои се тргува на Берзата;
тргување со хартиите од вредност;
утврдување и порамнување на реализираните
трансакции со хартии од вредност и
јавно објавување на податоците од работењето на
Берзата.
Поим за берзанско тргување
Член 91
, Берзанско тргување ги опфаќа трансакциите со
долгорочни хартии од вредност, склучени меѓу членките на берзата, на начин и услови утврдени со правилата и другите акти на Берзата.
Порамнување на трансакциите со хартии
од вредност
Член 92
(^Порамнувањето на трансакциите со хартии од
вредност на официјалниот пазар на берзата може да
се изврши веднаш, но не подолго од три дена од денот
на склучувањето на трансакцијата.
(2) Порамнувањето на трансакциите со хартии од
вредност на неофицијалниот пазар на Берзата се врши согласно правилата на Берзата.
Содржина на актите на Берзата
Член 93
Начинот и условите на тргување, правата и обврските од реализираните трансакции со хартии од вредност, трговските документи, регистрирањето на хартиите од вредност, утврдувањето на цените1 на хартијата од вредност, извршувањето на обврските и јавното објавување на податоците, поблиску се уредуваат
со статутот, правилата за работа и другите акти на
Берзата.
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Котација на хартиите од вредност
Член 94
(1) Котацијата на долгорочните хартии од вредност се врши по барање на издавачот поднесено во
писмена форма.
(2) Долгорочните хартии од вредност понудени за
котација на Берзата ги содржат сите елементи утврдени со законските и други прописи, како и во одобрението за нивно издавање.
(3) Општ услов за котација на долгорочните хартии од вредност е тие да бидат целосно уплатени и неограничено преносливи.
Регистар на котирани хартии од вредност
Член 95
Берзата е должна да води посебен регистар за
секој издавач, во кој се евидентираат и чуваат податоци и документи за издавачот чии хартии од вредност
котираат на Берзата.
Информативен систем на Берзата
Член 96
Берзата е должна да организира соодветен информативен систем преку кој јавноста редовно и навремено се известува за:
назив на издавачот и видот на хартиите од вредност со кои се тргува на Берзата;
последна куповна, последна продажна, највисока,
најниска и последната цена на одделните видови хартии од вредност;
обем и вредност на тргувани хартии од вредност и
други релевантни информации од значење за работењето на Берзата.
Обврски на вработените и членките на Берзата
Член 97
(1) Членовите на органите на управување и вработените на Берзата не смеат да даваат лажни и неточни информации кои можат да влијаат врз цената
на хартиите од вредност со кои се тргува на Берзата.
(2) Членките на Берзата не смеат да даваат лажни
и неточни информации кои можат да влијаат врз
цената на хартиите од вредност со кои се тргува на
Берзата.
^ (3) Членовите на органите на управување и вработените и членките на Берзата не смеат да учествуваат
во т.н. внатрешно спогодување, во врска со било која
долгорочна хартија од вредност што котира или со која се тргува на Берзата, ниту да ги помагаат другите
членови или било кое друго лице да учествува во такво спогодување.
(4) Се забранува злоупотребата на внатрешните
информации што им се достапни на членовите на органите на управување, на вработените и на членките
на Берзата.
Контрола на Берзата
Член 98
(1) Комисијата врши контрола над работењето на
Берзата и на членовите на Берзата кои вршат работи
на тргување со хартии од вредност.
(2) Комисијата контролата ја врши преку увид во
периодичните и годишните извештаи од работењето,
како и преку увид во деловните книги и друга документација. ^
(3) Комисијата може да изврши контрола и кај
друштвата чии акции котираат на Берзата, а во врска
со издавањето, тргувањето и котацијата на хартиите
од вредност.
(4) Доколку Комисијата утврди неправилности при
контролата од став 3 на овој член, може да издаде
решение за привремено суспендирање на друштвото
од котација.
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Предмет на контрола на Берзата
Член 99
Во вршењето на контролата од член 98 на овој
закон Комисијата ја проверува особено документацијата:
за законитоста во вршењето на работите со долгорочни хартии од вредност;
дали издавачот на долгорочни хартии од вредност
ги извршува обврските пропишани со закон, односно
актот за издавање;
за законитоста на берзанското тргување со долгорочни хартии од вредност;
дали Берзата и брокерите ги применуваат законите и другите прописи кои се однесуваат на работењето со долгорочните хартии од вредност, како и сопствените правила, статутот и други акти врз основа на
кои се издава одобрението за работа на Берзата;
дали на Берзата се врши промет на долгорочни
хартии од вредност кои ги исполнуваат пропишаните
услови за тргување, односно дали тие работи ги вршат
овластени брокери;
за контролата на финансиската состојба на членките на Берзата и
за начинот на обезбедување на извршување на обврските од купопродажните договори склучени во
рамките на берзанското тргување со долгорочни хартии од вредност.
Извештаи за работењето на Берзата
Член 100
(1) Берзата е должна до Комисијата да доставува
дневни, неделни и месечни извештаи за своето работење.
(2) Берзата е должна до Комисијата да доставува
годишен извештај за своето работење.
(3) Берзата доставува до Комисијата финансиски
извештај ревидиран од независен ревизор, најдоцна до'
31 мај во тековната за претходната година.
Годишен извештај од работењето на Берзата
Член 101
(1) Комисијата, согласно член 100 став (2), на овој
закон дава согласност на годишниот извештај од работењето на Берзата.
(2) Доколку Комисијата оцени дека е потребна
проверка на одделни елементи од годишниот извештај
од работењето на Берзата, презема мерки на контрола над работењето на Берзата и надлежните органи на
управување и раководење на Берзата.
Програма за работа на Берзата
Член 102
Берзата до Комисијата до крајот на тековната година доставува Програма за работа за наредната година, заради потврдување.
Мерки за неправилно работење на Берзата
«
Член 103
(1) Ако во постапката на контрола се утврди дека
во работењето на Берзата има неправилности, односно незаконитости, Комисијата може да ги преземе,
следниве мерки:
да издаде решение за отстранување на утврдените
неправилности и незаконитости во работењето со
долгорочните хартии од вредност;
да издаде решение за привремено запирање на
работењето на Берзата;
јавно да ги објавува податоците за неправилностите и незаконитостите во работењето на правните
, лица кои се учесници на Берзата и на самата Берза;
привремено или трајно да го укине одобрението
за работа на Берзата;
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да преземе и други мерки за подобрување на
финансиската дисциплина во работењето со долгорочни хартии од вредност и
решение за отповикување на согласноста за
директор на Берзата.
(2) Во случај на утврдување на неправилности при
работењето, трошоците на контролата паѓаат на
товар на Берзата.
2.2. Овластени учесници на Берзата
Субјекти кои ги вршат работите на тргување со
долгорочни хартии од вредност
Член 104
(1) Работите на тргување со долгорочни хартии од
вредност можат да ги вршат брокерски куќи и банки
(во натамошниот текст: овластени учесници на Берзата).
(2) Одредбите од овој закон кои се однесуваат за
брокерските куќи важат и за банките-основачи и
членки на Берзата, доколку со овој закон поинаку не е
определено.
Форма на основање на брокерски куќи
Член 105
Брокерските куќи се основаат како акционерски
друштва.
Работи кои ги вршат брокерските куќи
Член 106
(1) Брокерска куќа врши работи на:
примање и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на
долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на
клиентот;
- . "тргување со долгорочни хартии од вредност во
свое име и за своја сметка;
раководење со финансиски имот за сметка на
.клиенти (раководење со финансиски имот на клиентот);
организирање, подготвување и откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност и
советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо
советување).
(2) Комисијата донесува решение за одобрение за
основање и работа на брокерска куќа во рок од 30
дена од денот на поднесувањето на барањето ако утврди дека брокерската куќа ги исполнува условите за
работа, наведувајќи ги точно работите за кои се издава одобрението.
(3) Доколку Комисијата не донесе решение за
одобрение за основање и работа на брокерска куќа,
основачот на брокерската куќа има право на жалба до
Владата на Република Македонија во рок од 15 дена
од денот на приемот на решението за одбивање за основање и работа.
Основачи на брокерска куќа
Член 107
(1) Брокерска куќа можат да основаат најмалку
две домашни и/или две странски, правни и физички
лица.
(2) По исклучок на став (1) од овој член банка,
штедилница и осигурително друштво можат самостојно да основаат брокерска куќа.
(3) Во случај кога како основач на брокерска куќа
се јавува банка или штедилница, потребно е претходно таа да има одобрение од Народната банка на Република Македонија.
(4) Исто правно и физичко лице може да биде основач само на една брокерска куќа.
(5) Брокерската куќа не може да купува и тргува
со акции на друга брокерска куќа во свое име и за
своја сметка.
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Основна главнина на брокерската куќа
Член 108
(1) Брокерска куќа се основа со основна главнина
од најмалку 75.000 ЕВРА, во денарска противвредност
, по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на издавањето одобрение за работа
доколку е регистрирана за вршење на дејности од
член 106 алинеи 1 и 5 на овој закон.
(2) Брокерска куќа се основа со основна главнина
од најмалку 150.000 ЕВРА во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република
Македонија на денот на издавањето одобрение за
работа доколку е регистрирано за вршење на дејноста од член 106 алинеи 1,3 и 5 на овој закон.
(3) Ликвидниот капитал на брокерската куќа од
став 2 на овој член во секој момент мора да изнесува
најмалку 30.000 ЕВРА.
(4) Брокерска куќа се основа со основна главнина
од најмалку 500.000 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република
Македонија на денот на издавањето одобрение за
работа доколку е регистрирано за вршење на сите дејности наведени во член 106 на овој закон.
(5) Ликвидниот капитал на брокерската куќа од
став (4) на овој член во секој момент мора да изнесува
најмалку 50.000 ЕВРА.
(6) Брокерска
куќа е должна вредноста на
основната главнина да ја одржува во секој момент од
своето работење.
Документи кон барањето за издавање одобрение
Член 109
(1) Брокерска куќа не може да се запише во
трговски регистер пред да добие одобрение од Комисијата.
(2) Кон барањето за издавање одобрение се
приложува:
акт за основање и статут;
акт за работите кои ќе ги врши друштвото, како и
план за работа за наредните две години;
податоци за висината и учеството на сопствениците на капиталот на друштвото кај други правни
лица;
во случај кога како основач на брокерска куќа се
јавува банка, осигурително друштво или штедилница,
потребно е претходно таа да има добиено мислење од
надлежниот супервизорски орган;
доказ за висината на капиталот согласно со член
108 на овој закон и
документација што ја утврдува Комисијата од
која може да се види дека друштвото е кадровски,
технички и организационо оспособено да ги врши
работите за кои се основа,
Согласност за именување директор на брокерска
куќа
Член НО
Комисијата дава согласност за именување директор на брокерска куќа.
Овластени лица за работа во брокерска куќа
Член 111
(1) Брокерската куќа работата на берза ја врши
преку овластени лица кои положиле посебен стручен
испит за вршење на работи со хартии од / вредност
(брокери).
(2) Комисијата го утврдува начинот и условите за
полагање на испитот од став (1) на овој член.
Должности на брокерот
Член 112
(1) Во своето работење брокерот е должен да:
се придржува до налозите на клиентите и
брокерската куќа;
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постапува со внимание на добар стопанственик;
- - се придржува кон правилата на берзанското
работење и орокерската етика;
ја информира брокерската куќа за пазарната
ситуација и да се грижи за нејзините интереси и за
чување на деловните тајни на брокерската куќа и
се придржува до етичкиот кодекс на честа на
Берзата.
(2) Брокерот не смее да ги извршува налозите или
да им препорачува на клиентите купување или
продажба на хартии од вредност со единствена цел за
здобивање провизија.
(3) Брокерот не смее непотребно да ја одложува
реализацијата на налогот на клиентотот, доколку
условите на пазарот го дозволуваат тоа.
(4) Во случај на непочитување на било кое од овие
правила, како и доколку брокерот стори кривично
дело кое е од областа на финансиското работење, Комисијата на брокерот му ја одзема лиценцата за
вршење работи со хартии од вредност.
Книга на налози
Член 113 *
(1) Брокерската куќа води книга на налози во која
ги запишува налозите на клиентите, своите налози и
налозите во врска со управувањето на финансискиот
имот на клиентите, по временски редослед како што
доаѓаат, а ги запишува и отповиканите налози.
(2) Книгите на налози се водат електронски на
начин што го пропишува Комисијата.
Начин на водење на паричните средства
Член 114
Брокерската куќа е должна да ја искажува состојбата на долгорочните хартии од вредност и на паричните средства на клиентите одвоено од своите сметки.
Заради заштита на паричните средства на клиентите,
брокерската куќа отвора посебна сметка. Паричните
средства од посебната сметка можат да се користат
само за намени утврдени во договорот меѓу брокерската куќа и клиентот.
Водење на деловни книги
Член 115
Брокерската куќа водењето на деловните книги
го врши во согласност со сметководствените стандарди и прописите.
Забранети работи со долгорочни хартии
од вредност
Член 116
(1) Брокерска куќа не смее да врши работи со
долгорочни хартии од вредност кои би ја загрозиле
стабилноста на пазарот на долгорочни хартии од
вредност, а пред се:
да врши привидни работи со долгорочни хартии
од вредност со цел заведување на инвеститорите во
поглед на цената на хартиите од вредност;
да врши манипулации со цените на долгорочните
хартии од вредност врз основа на претходни договарања со други брокери,
да објавува или шири неточни информации со цел
промена на цената на хартиите од вредност;
непосредно или посредно да 1врши работи со долгорочни хартии од вредност, со цел урамнотежување
или зголемување на цената на хартиите од вредност и
да ги позајмува долгорочните хартиите од вредност кои се сопственост на клиентите без писмена согласност од клиентот.
(2) Брокерската куќа може да зема на заем и да
дава на заем долгорочни хартии од вредност на начин
и под услови пропишани од Комисијата.
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Обврска за известување на Комисијата
Член 117
(1) Брокерската куќа е должна редовно да ја известува Комисијата за својата финансиска состојба,
статусните промени, промените во сопственоста на
основната главнина, како и за секоја појава на платежналеспособност.
(2) Брокерската куќа за своето работење доставува месечни извештаи до Комисијата. Формата и содржината на месечните извештаи ја пропишува Комисијата.
(3) Брокерската куќа е должна да доставува до
Комисијата редовен годишен финансиски извештај ,
потврден од овластен ревизор најдоцна до крајот на
мај.
Обврска за чување деловна тајна
Член 118
(1) Вработените кај брокерските куќи се должни
да ги чуваат како деловна тајна информациите што ги
добиваат во врска со работата на друштвото, а се
уште не се достапни на јавноста и би можеле да влијаат на цената на долгорочните хартии од вредност.
(2) Брокерските куќи во своите акти се должни да
обезбедат заштита на деловната тајна и спречување
на злоупотреба на деловните тајни, како и контрола
на протекот на деловните тајни внатре и надвор од
својот деловен систем.
2.3.Контрола на работењето на овластените учесници
на Берзата
Контрола на Комисијата
Член 119
Комисијата врши контрола над работењето на
брокерите, брокерските куќи и банките. Комисијата
може да ги прегледува книгите, актите и другите
документи на брокерските куќи и банките кои се
однесуваат на работењето со хартии од вредност.
Предмет на контрола на Комисијата за хартии од
вредност
Член 120
(1) При вршењето на контролата Комисијата
може да бара:
извештаи и информации за деловни задачи на
брокерските куќи и банките;
извештај за ревизија и дополнителни информации
за извршена ревизија на брокерската куќа и банката и
други документи кои се однесуваат за контролата.
(2) Комисијата може да изврши вонредна контрола на овластените учеснички на Берзата.
Утврдување неправилности во работењето на
овластените учесници на Берзата
Член 121
(1) Ако при вршењето на контролата на овластените учесници на Берзата, Комисијата утврди неправилности и незаконитости во работењето со долгорочни хартии од вредност или неправилности во водењето на деловните книги, Комисијата донесува решение за отстранување на утврдените неправилности во
определен рок.
(2) Овластените учесници на берзата се должни да
ги отстранат утврдените неправилности и на Комисијата да и достават извештај во кој ќе ги опишат преземените мерки за отстранување на неправилностите.
Кон извештајот се приложуваат документи и други
докази од кои се гледа дека утврдените недостатоци се
отстранети.
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Повреда на прописите за работење со долгорочни
хартии од вредност
Член 122
(1) Ако при вршењето на контролата се утврди
дека овластените учесници ги повредуваат правилата
за работење со долгорочни хартии од вредност,
Комисијата донесува решение за:
целосна или делумна забрана на овластениот
учесник за вршење на одделни работи за кои има
добиено решение од Комисијата;
трајна или привремена забрана на брокерската
куќа за вршење на одделни работи за кои има добиено
решение од Комисијата;
јавно објавува дека овластениот учесник ги
повредува правилата за работа со долгорочни хартии
од вредност и
повлекување на согласноста за директор на
брокерска куќа.
(2) Против решението на Комисијата од став (1) на
овој член може да се поднесе жалба до Владата на
Република Македонија во рок од 15 дена од денот на
приемот на решението.
(3) Жалбата против решението од став (2) на овој
член не го одложува извршувањето на решението од
став (1) на овој член.
Трошоци за контрола
Член 123
Во случај на утврдување неправилности при работењето, трошоците за контрола паѓаат на товар на
брокерската куќа над која се врши контролата.
Одземање одобрение за вршење работи со долгорочни хартии од вредност
Член 124
(1) Комисијата
хартии од вредност со решение
го одзема одобрението за вршење на работи со долгорочни хартии од вредност ако:
овластениот учесник изврши потешка повреда на
правилата за работење со долгорочни хартии од вредност;
овластениот учесник не почне да работи во рок од
шест месеци од денот на издавањето на одобрението
или ја прекине работата подолго од шест месеци;
одобрението било добиено врз основа на невистинити податоци и
овластениот учесник не ги исполнува условите за
натамошно работење.
(2) Пред донесувањето на решението од став (1) на
овој член Комисијата му овозможува на овластениот
учесник да се изјасни за причините кои можат да доведат до одземање на одобрението.
(3) Против решението од став (1) на овој член овластениот учесник има право на жалба до Владата на
Република Македонија 15 дена по приемот на решението за одземање на одобрението.
2.4.Инвестициони советници
Субјекти кои вршат работи на инвестициони
советници
Член 125
(1) Работи на инвестиционен советник може да
врши друштво за инвестиционо советување.
(2) Друштвото за инвестиционо советување работата ја врши преку овластени лица кои положиле
посебен стручен испит за инвестиционо советување
(инвестициони советници).
(3) Комисијата го утврдува начинот и условите за
полагање на испитот од став (2) на овој член.
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Контрола на работата на инвестиционите
советници

Услови за издавање одобрение за работа на
централниот депозитар за хартии од вредност

Член 126
(1) Контрола над инвестиционите советници и
друштвата за инвестиционо советување врши Комисијата.
(2) Комисијата со решение го одзема одобрението
за вршење на работи на инвестициони советници ако:
- инвестициониот советник ги повредува прописите за
работење со долгорочни хартии од вредност;
- одобрението било добиено врз основа на невистинити податоци и
- инвестициониот советник не ги исполнува условите
за натамошно работење.
(3) По решението на Комисијата од став 2 на овој
член, инвестиционите советници имаат право на жалба до Владата на Република Македонија во рок од 15
дена.

Член 130
(1) Комисијата издава одобрение за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност, ако утврди
дека се исполнети следниве услови:
да има акт за основање и статут;
да има правила за работа;
да е оспособен за брзо и ажурно утврдување и
порамнување на обврските врз основа на склучени
трансакции со хартии од вредност;
да обезбеди соодветна инфраструктура за водење на регистар на хартии од вредност во нематеријален облик;
да ги заштитува интересите на инвеститорите и
издавачите кои ги водат хартиите од вредност во нематеријален облик и
да има кадровска, техничка и организациона оспособеност за вршење на функциите на Централен депозитар за хартии од вредност утврдени во член 133 од
овој закон.
(2) Поблиските услови за издавање одобрение за
основање и почеток со работа на Централен депозитар за хартии од вредност ги пропишува Комисијата.

2.5. Утврдување и порамнување на обврски
врз основа на трансакции со хартии од вредност и водење регистар на хартии од вредност во нематеријален облик
Цели за основање на Централен депозитар за хартии
од вредност
Член 127
(1) За утврдување и порамнување на обврските врз
основа на трансакции со хартии од вредност и водење
на регистар на хартии од вредност во Република Македонија се основа Централен депозитар за хартии од
вредност.
(2) Одлуката за основање на Централниот депозитар за хартии од вредност ја објавува Комисијата во
најмалку еден дневен весник во Република Македонија.
Основање на Централен депозитар за хартии
од вредност
Член 128
(1) Основачи на Централниот депозитар за хартии
од вредност можат да бидат брокерски куќи, банки,
осигурителни друштва и друштва за управување со
фондови.
(2) Централен депозитар за хартии од вредност се
основа како акционерско друштво кое работи на непрофитна основа.
(3) Секој основач на Централниот депозитар за
хартии од вредност располага со еднаков број обични
акции и подеднакво учество во управувањето. ,
(4) Правните лица од став (1) на овој член кои дополнително ќе вложат средства во основната главнина на Централниот депозитар за хартии од вредност се
стекнуваат со еднакви права на основач на друштвото.
(5) Учесници во работата на Централниот
депозитар за хартии од вредност можат да бидат само
основачите на Централниот депозитар за хартии од
вредност.
(6) Вишокот на приходите над расходите што ги
остварува Централниот депозитар за хартии од
вредност по годишната пресметка може да се користат за негов развој.
Основна главнина на Централниот депозитар за
хартии од вредност
Член 129
(1) Централниот депозитар за хартии од вредност
се основа со основна главнина од најмалку 300.000
ЕВРА во денарска противвредност по средниот курс
на Народната банка на Република Македонија на
денот на издавање на одобрението за работа.

Барање согласност од Комисијата
Член 131
Централниот депозитар за хартии од вредност е
должен од Комисијата да бара согласност на :
измени во актот за основање и статутот,
измени во правилата за работа и
статусни промени.
Согласност за именување директор на Централниот
депозитар за хартии од вредност
Член 132
Комисијата дава согласност за именување директор на Централниот депозитар за хартии од вредност.
Основни функции на Централниот депозитар за
хартии од вредност
Член 133
Основни функции на Централниот депозитар за
хартии од вредност се:
водење регистар на хартиите од вредност,
давање меѓународен број за идентификација на
хартиите од вредност (ИСИН) за сите емисии на
хартии од вредност,
утврдување и порамнување на трансакциите од
хартиите од вредност според принципот " испорака
наспроти плаќање" и
давање дополнителни услуги на издавачите и
имателите на хартии од вредност.
Регистрирање на хартиите од вредност во
Централниот депозитар за хартии од вредност
Член 134
(1) Во Централниот депозитар за хартии од
вредност се води евиденција за издадените хартии од
вредност и за новите емисии на хартии од вредност во
Република Македонија како електронски запис.
(2) Сите акционерски друштва во Република Македонија (трговски друштва, банки и осигурителни
друштва), акционерските книги задолжително ги водат во Централниот депозитар за хартии од вредност.
(3) Централниот депозитар за хартии од вредност,
како централна информациона база, содржи електронски податоци за издадените хартии од вредност,
во која се запишани правата од хартиите од вредност,
сите иматели на тие права и правата од хартиите од
вредност што можат да ги имаат трети лица.
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Точност на податоците
Член 135
(1) Податоците содржани во Централниот депозитар за хартии од вредност имаат статус на претпоставена точност и вистинитост.
(2) За точноста на податоците што се доставуваат
до Централниот депозитар за хартии од вредност при
преносот на евиденцијата на издавачот до моментот
на доставување на истите, одговара друштвото чии
хартии од вредност се водат во Централниот депозитар.
(3) За точноста на податоците од друштвата чии
хартии од вредност се водат во Централниот депозитар за хартии од вредност од моментот на нивното
предавање одговара Централниот депозитар.
Утврдување и порамнување на трансакции со хартии
од вредност на организиран пазар
Член 136
Утврдувањето и порамнувањето на трансакциите
со хартиите од вредност што се реализирани на организиран пазар на хартии од вредност, се врши во Централниот депозитар за хартии од вредност.
Принцип на конститутивност
Член 137
(1) Правата на имателот од хартијата од вредност,
настануваат со запишувањето на хартијата од вредност на сметка на сопственикот во Централниот депозитар за хартии од вредност и се пренесуваат со запишување на хартијата од вредност на сметката на новиот сопственик во Централниот депозитар за хартии од
вредност.
(2) Правата од хартијата од вредност се стекнуваат, ограничуваат или пренесуваат со соодветното
запишување во Централниот депозитар за хартии од
вредност, ако со закон поинаку не е определено.
Принцип "испорака наспроти плаќање"
Член 138
Обврските за пренос на хартиите од вредност, настанати врз основа на трансакциите со хартии од вредност склучени на берзата, се намируваат со истовремена испорака на хартиите од вредност и плаќање на
цената за хартиите од вредност, согласно со принципот "испорака наспроти плаќање".
Правила на Централниот депозитар за хартии
од вредност
Член 139
(1) Централниот депозитар за хартии од вредност
со посебни правила ги утврдува:
начинот на водење на регистарот на хартии од
вредност;
начинот и постапката на утврдување и порамнување на обврските настанати врз основа на трансакциите со хартии од вредност склучени на Берзата;
начинот на водење на сметките на имателите на
хартиите од вредност;
начинот на формирање и функционирање на гарантен фонд и
методите на заштита од евентуални грешки на
Централниот депозитар на хартии од вредност при извршување на функциите.
(2) На правилата од став (1) на овој член
согласност дава Комисијата.
(3) Средствата од гарантниот фонд можат да се
вложуваат и во благајнички записи на Народната
банка на Република Македонија и државни хартии од
вредност.
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/ Привремена или трајна забрана за работење на
учесниците во Централниот депозитар
за хартии од вредност
Член 140
(1) На учесниците од член 128 на овој закон на
Централниот депозитар за хартии од вредност кои во
работењето не ги почитуваат општите акти и процедури на Централниот депозитар за хартии од вредност
и не ги исполнуваат обврските врз основа на склучените трансакции со хартии од вредност, Централниот
депозитар за хартии од вредност со одлука привремено или трајно им го одзема правото да учествуваат во
работењето на Централниот депозитар за хартии од
вредност.
(2) На одлуката во став (1) на овој член, учесниците можат да поднесат жалба до Комисијата во рок
од 15 дена од денот на приемот на одлуката.
Стечај на учесник во Централниот депозитар за
хартии од вредност
Член 141
Кога учесникот од член 128 на овој закон во
Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно со пропишаните акт и процедури, ги пренесе од
своја сметка паричните средства на хартиите од вредност во износ потребен за извршување на порамнувањето на трансакциите од хартиите од вредност,
одредбите од Законот за стечај за "оспорување на минати трансакции" нема да важат во случај на стечај на
учесник во Централниот депозитар за хартии од вредност.
Контрола на извршување на обврските
Член 142
Централниот депозитар за хартии од вредност
врши контрола на извршувањето на порамнувањето
на обврските врз основа на склучените трансакции со
хартии од вредност на берза, заради откривање на
евентуално непочитување на општите акти и процедури пропишани од страна на Централниот депозитар
за хартии од вредности или други прекршоци од страна на учесниците од член 128 на овој закон во Централниот депозитар за хартии од вредност.
Сметка на хартии од вредност
Член 143
(1) Сметка на хартии од вредност претставува
збирна состојба на сите хартии од вредност во сопственост на секој одделен сопственик на хартии од
вредност запишан во Централниот депозитар за хартии од вредност.
(2) Во Централниот депозитар за хартии од вредност се отвораат сметки за хартии од вредност во кои
се водат состојбите на хартиите од вредност на одделни сопственици, се извршуваат преноси на правата од
хартиите од вредност, се задишуваат правата на хартиите од вредност на трети лица, ограничувањата на
преносот и условите за располагање.
(3) Секој сопственик на хартии од вредност може,
по негово барање, да има повеќе сметки за хартии од
вредност во Централниот депозитар за хартии од
вредност.
Содржина на сметките на хартиите од вредност
Член 144
Сметките на хартиите од вредност содржат податоци за:
количината (бројот) на хартиите од вредност
одделно за секоја хартија од вредност;
правата од хартиите од вредност на имателот;
единствената идентификација (матичен број) на
сопственикот на правата од хартиите од вредност,
односно број на пасош за странско лице;
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евентуалните ограничувања при извршување на
правата;
- . правата на трети лица кои произлегуваат од хартиите од вредност (залог и слично) и
други податоци во врска со правата од хартиите
од вредност, ограничувањата на преносот и забрана за
располагање.
Услуги на Централниот депозитар за хартии
од вредност
Член 145
Централниот депозитар за хартии од вредност, во
име и за сметка на издавачите на хартии од вредност,
може да ги врши следниве услуги:
запишување на сопствениците на хартиите од
вредност;
доставување на ажуриран список на сите постојни
сопственици на хартии од вредност и
извршување на други работи во врска со издадените хартии од вредност (пресметка и исплата на дивиденда/камата, поделба на хартиите од вредност и
слично).
Достапност на податоците
Член 146
(1) Право на добивање податоци за сопственоста
кои се чуваат во Централниот депозитар за хартии од
вредност има сопственикот на нематеријалните хартии од вредност, издавачот на хартиите од вредност и
со закон овластени органи и институции, ако тие податоци им се потребни во постапката што ја водат во
рамки на своите овластувања или за потребите на нивното редовно работење во согласност со закон.
(2) Начинот и постапката на добивање податоци
од Централниот депозитар за хартии од вредност, го
утврдува и пропишува Комисијата.
Известување
Член 147
(1) Секој сопственик на хартии од вредност регистриран во Централниот депозитар за хартии од вредност, се известува за состојбата и за секоЈа промена на
неговата сметка на хартиите од вредност.
(2) Централниот депозитар за хартии од вредност
задолжително на секој сопственик на хартии од вредност еднаш годишно му издава извод од состојбата на
неговата сметка на хартиите од вредност, со состојба
на ден 31 декември од претходната година, најдоцна во
рок од 30 дена од тековната година.
(3) Централниот депозитар за хартии од вредност
е должен да обезбеди компјутерски извод на запишаните податоци за хартиите од вредност и по барање на
сопственикот.
(4) Список на сите сопственици на хартии од вредност на друштво, може да се издаде на издавачот на
хартиите од вредност и на органи и служби овластени
со закон.
Обврски на раководството и вработените
во Централниот депозитар
за хартии од вредност
Член 148
(1) Раководоството и вработените во Централниот
депозитар за хартии од вредност, како и овластените
ревизори, се должни да ја чуваат доверливоста на податоците со кои се запознале во вршењето на секојдневните работи, освен доколку не се обврзани да
дадат такви информации согласно со овој или друг
закон.
(2) Раководоството и вработените во Централниот
депозитар за хартии од вредност, кои при својата
работа имаат увид во податоците, не можат да бидат
членови на органи на основачите од член 128 на овој
закон на Централен депозитар за хартии од вредност
и не можат да извршуваат работи за нив.
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Надоместоци на Централниот депозитар
за хартии од вредност
Член 149
(1) За извршените услуги на Централниот депозитар за хартии од вредност, сите корисници на услугите
плаќаат надоместок по тарифа која ја утврдува Централниот депозитар за хартии од вредност.
(2) На тарифата од став (1) на овој член согласност дава Комисијата.
Контрола на Централниот депозитар за хартии
од вредност
Член 150
(1) Контрола над работењето на Централниот
депозитар за хартии од вредност врши Комисијата.
(2) При вршењето на контролата над работењето
на Централниот депозитар за хартии од,вредност,
Комисијата може да бара:
увид во податоци на Централниот депозитар за
хартии од вредност;
извештаи и информации за утврдени и порамнети
трансакции со хартии од вредност;
извештаи за извршена ревизија и дополнителни
информации за извршената ревизија и
изменување на општите акти кои го уредуваат
неговото работење.
Мерки на Комисијата
Член 151
(1) Ако при вршењето на контролата се утврди
дека Централниот депозитар за хартии од вредност ги
повредува прописите при работењето со хартии од
вредност, Комисијата со решение може да ги преземе
следниве мерки:
целосно или делумно да забрани вршење на
одредени работи на одговорните лица;
трајно или привремено да забрани вршење на
одредени работи на Централниот депозитар за хартии
од вредност согласно со овој закон и
да ја повлече согласноста за директор на Централниот депозитар.
(2) Против решението на Комисијата рд став (1) на
овој член Централниот депозитар за хартии од вредност има право на жалба до Владата на Република
Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот на
решението.
2.6. Посебни одредби за работење со долгорочни
хартии од вредност
Субјекти кои подлежат на обврска за чување
внатрешни информации
Член 152
Внатрешна информација, во смисла на овој закон,
е секоја информација за еден или повеќе издавачи на
долгорочни хартии од вредност, која се уште не
станала достапна на јавноста и која, ако стане достапна на јавноста, би можела да има влијание на цената
на хартиите од вредност или врз одлуките на трети
лица за купување, односно продавање на тие хартии.
Поим за внатрешна информација
Член 153
(1) Лица, акционери и членови на управни одбори,
членови на надзорни одбори или одбори на директори
и лица кои се вработени кај правното лице, или кои за
него вршат одредени работи и лица кои при извршувањето на професионалните и работните задачи
имаат пристап до внатрешни информации, не смеат да
стекнуваат материјална корист врз основа на таквите
внатрешни информации.
(2) Под лица од став 1 на овој член се подразбираат капитални и роднински поврзани лица од прв
степен.
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Обврска на лицата кои се стекнале со внатрешна
информација

Услови за именување на претседател
и членови на Комисијата

Член 154
Лице кое стекнало внатрешни информации, во
смисла на член 153 на овој закон, не смее таквите информации да ги открива на трети лица или врз основа
на нив да им препорачува на трети лица купување или
продавање на хартии од вредност.

Член 160
(1) За претседател и член на Комисијата може да
биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
да е државјанин на Република Македонија;
да има завршено најмалку високо образование;
да е истакнат експерт од областа на финансиите и
корпоративното право и
да не е кривично осудуван и да не е под истрага.
(2) Претседателот и членовите не смеат да
одлучуваат за правни субјекти со кои се во договорен
однос односно акционери во правните субјекти кои
подлежат на контрола и одобрувања од страна на Комисијата.

Спречување на тргување со долгорочни хартии
од вредност врз основа на
внатрешни информации
Член 155
Начинот и постапката за спречување на тргување
со хартии од вредност врз основа на внатрешни информации ги пропишува Комисијата.
2.7. Тргување преку шалтер
Поим за тргување преку шалтер
Член 156
Тргување со долгорочни хартии од вредност може
да се врши и надвор од берза (тргување преку шалтер), според правила што ги донесува Комисијата.
VI. КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Регулирање и контрола над работењето со
хартии од вредност
Член 157
(1) Комисијата е самостојна и независна организација одговорна за спроведувањето на овој закон и на
Законот за инвестиционите фондови
("Службен
весник на Република Македонија" број 9/00), и на сите
подзаконски акти донесени врз основа на овие два
закони.
(2) Комисијата врши регулирање и контрола на
сите учесници во работењето со долгорочни хартии од
вредност на територијата на Република Македонија.
(3) Комисијата, во рамките на своите законски
надлежности и овластувања, е одговорна и за законито и за ефикасно функционирање на пазарот на
долгорочни хартии од вредност и за заштитата на
правата на инвеститорите, со цел постојано јакнење
на довербата на широката јавност во институциите на
пазарот на долгорочни хартии од вредност во Република Македонија.
(4) Комисијата има својство на правно лице.
(5) Комисијата формира стручна служба со која
раководи директор.
(6) Седиштето на Комисијата е во Скопје.
Состав на Комисијата
Член 158
Комисијата е составена од претседател и шест
члена.
Именување и разрешување на претседател
и членови на Комисијата
Член 159
(1) Претседателот и членовите на Комисијата ги
именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија.
(2) Претседателот и членовите на Комисијата се
именуваат за период од седум години со право на
пофторен избор.

Престанок на мандатот на претседателот
и членовите на Комисијата
Член 161
(1) Мандатот на претседателот и членовите на
Комисијата може да престане само доколку:
неоправдано отсуствува од работата на Комисијата во период од шест месеци;
поднесе доброволна писмена оставка;
кривично е осуден;
ја изгуби работната способност за вршење1 на
редовните задачи;
издаде деловна тајна со која се стекнал во текот
на работењето во Комисијата и
издаде внатрешна информација со која се стекнал
во текот на работењето во Комисијата.
(2) Обврските од став (1) алинеи 5 и 6 на овој член
продолжуваат да важат во наредните* пет години од
денот на истекот на мандатот.
Статут на Комисијата
Член 162
(1) Комисијата има Статут кој го потврдува Собранието на Република Македонија.
(2) Со Статутот се уредува организацијата, управувањето и раководењето, постапката за донесување на
актите и нивното изменување и дополнување, како и
други прашања од надлежност на Комисијата.
Функции на Комисијата
Член 163
(^Комисијата ги врши следниве функции:
1. Презема мерки за обезбедување и спроведување
на овој закон и други закони во нејзина надлежност;
2. Донесува акти, односно правилници кои произлегуваат од овој закон и други закони во нејзина надлежност;
3. Презема мерки за обезбедување и спроведување
на актите, односно правилниците донесени во согласност со овој закон и други закони во нејзина надлежност;
4. Презема мерки и донесува одлуки потребни за
заштита на интересите на лицата кои се сопственици
или инвестираат во хартии од вредност и спречува
нечесни и незаконита дејности поврзани со тргувањето со хартии од вредност;
5. Издава одобренија кои произлегуваат од овој закон и други закони во нејзина надлежност;
6. Го регулира начинот на тргување со хартии од
вредност на Берзата и пазар преку шалтер;
7. Ги следи и ги контролира активностите на брокерските куки и банките, во работењето со хартии од
вредност, како и овластени друштва за управување со
инвестиции, односно инвестиционите фондови;
8. Врши контрола над работењето на Централниот
дерпозитар за хартии од вредност;
9. Одредува стандарди на конкуренција меѓу брокерските куќи и банките во работењето со хартии од
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вредност, како и овластените друштва за управување
со инвестиции, односно инвестиционите фондови, по
пат на проверка или на друг начин;
10. Дава согласност за именување и разрешување
на раководните лица од членовите 80,110 и 132 на овој
закон и на раководните лица во друштвото за управување со инвестициони фондови од Законот за инвестиционите фондови;
И. Ги одобрува јавните повици што се издаваат во
врска со јавна понуда на хартии од вредност;
12. Се грижи за законит, чесен и транспарентен
пазар на хартии од вредност;
13. Ги одобрува правилата на пазарот на хартии од
вредност кои се однесуваат на котацијата на хартиите
од вредност и обврските за јавност на податоците за
друштвото и периодични извештаи од страна на котирани друштва;
14. Соработува со други институции во Република
Македонија и надвор од неа по пат на размена на информации и на други начини;
15. Донесува акти, односно правилници за внатрешната организација на Комисијата и
16. Врши други работи во врска со работењето со
хартии од вредност согласно со овој закон.
(2) Комисијата за својата работа одговара пред
Собранието на Република Македонија и поднесува
еднаш годишно извештај за својата работа и годишна
пресметка.
Обезбедување на средства за работа на Комисијата
Член 164
(1) Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат од:
1. Надомест за одобрение за издавање хартии од
вредност;
2. Надомест за одобрение за основање на берза;
3. Надомест за одобрение за давање согласност за
основање и работа на брокерска куќа и работа на
банка за вршење на работи со хартии од вредност;
4. Надомест за одобрение за основање на Централен депозитар за хартии од вредност;
5. Надоместоци утврдени со Законот за инвестиционите фондови;
6. Надомест за одобрение за работа со хартии од
вредност;
7. Надомест за согласност на актите на здруженијата на берзи и овластените учесници и
8. Други приходи што Комисијата ги остварува во
своето работење.
(2) Комисијата донесува тарифник во кој е содржана висината на горенаведените надоместоци.
(3) Недостатокот на средства за работењето на
Комисијата се надоместува од Буџетот на Република
Македонија.
(4) На тарифникот од став (2) на овој член
согласност дава Владата на Република Македонија.
VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Кривични дела
Член 165
(1) Раководниот орган, лицата со посебни овластувања или други вработени кои во текот на извршувањето на својата работа, се стекнат со информации и
истите ги пренесат на трети лица, кои врз основа на
тие информации ќе купат или продадат хартии од
вреднос и поради таа информација ќе се стекнат со
поголема имотна корист, ќе се казнат со затвор од три
до пет години.
(2) Доколку со одавањето на информацијата со
имотна корист се стекнало лицето кое ја пренело таа
информација ќе се казни со затвор од пет до десет години.
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Прекршоци
Член 166
(1)Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари
ќе се казни за прекршок друштвото издавач на хартии
од вредност ако:
1) издаде хартии од вредност без номинална
вредност (член 6 став (4))
2) не ги извршува обврските кои произлегуваат од
хартијата од вредност (член 8);
3) јавното понудување и тргување со опциски
договори и фјучерс-договори не се врши согласно со
член 14 од овој закон;
4) не ја води евиденцијата за издадените акции во
Централниот депозитар за хартии од вредност (член
20);
5) не ја извести Комисијата согласно со член 21 од
овој закон;
6) издаде хартии од вредност без одобрение од
Комисијата (член 37 став (1));
7) издаде хартии од вредност спротивно на член 37
став (3) од овој закон;
8) не достави акт за издавање на хартии од
вредност до Комисијата и не објави соопштение за
емисијата (член 40);
9) врши примарна продажба на хартии од вредност
спротивно на член 44 од овој закон;
10) не започне со постапката на запишување и
продавање на хартиите од вредност во предвидениот
рок (член 45);
11) не го објави јавниот повик за запишување и
купување на хартии од вредност во согласност со
ОВОЈ закон (член 46 став (2));
12) не го објави соопштението за известување на
јавноста за запишување и купување на хартии од
вредност во согласност со овој закон (член 46 став
13) не овозможи увид во книговодствената
документација, статутот и актот за основање (член 46
став (5));
14) не го стави на разгледување јавниот повик
согласно со член 47 став (2) од овој закон;
15) се покаже дека содржината на јавниот повик е
невистинита, односно дека го доведува во заблуда
инвеститорот (член 48 став (1));
16) се покаже дека во јавниот повик не се
наведени суштествени податоци за издавачот(член 48,
став (2));
1/) конечната содржина на јавниот повик што е
предмет на објавување се разликува од јавниот повик
што Комисијата го одобрила при издавањето на
решението за издавање на хартии од вредност (член
49);
18) во текот на јавната понуда при настанати
промени на условите не изврши соодветно усогласување на актите по претходна согласност од Комисијата (член 50 став (2));
19) врши реализација на емисијата во рок подолг
од шест месеци (член 52 став (1)) ;
20) по завршената јавна понуда на Комисијата не
достави известување за запишаните и купени хартии
од вредност (член 52 став (2));
21) не ја извести Комисијата во рокот предвиден со
член 52 став (3) од овој закон;
22) не ги објави податоците за запишаните и уплатени хартии од вредност (член 52 став (5));
23) не поднесе годишен извештај за своето работење (член 53 став (1));
24) не постапи согласно со член 53, став 4 од овој
закон;
25) не постапи согласно со член 56 од овој закон.
(2) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари
ќе се казнат за прекршок сите акционерски друштва
кои нема да ги пренесат своите акционерски книги во
предвидениот рок согласно со член 134 став (2) од овој
закон.
(3) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари
ќе се казнат за прекршок сите акционерски друштва
кои ќе достават невистинити податоци во Централниот депозитар за хартии од вредност согласно со
член 135 став (2) од овој закон.
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(4) Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок од ставови (1) и (2) на овој член
и одговорното лице во друштвото.
Член 167
(1) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари
ќе се казни за прекршок Берзата ако:
1) во рамките на своето работење не ги обезбеди
принципите на работење на берзата (член 71);
2) не изврши упис во трговскиот регистар во предвидениот рок и не достави до Комисијата извод од извршениот упис (член 78);
3) не постапи по решението на Комисијата (член
79 став (2));
4) не достави до Комисијата податоци кои се однесуваат на упис на промените во трговскиот регистар
(член 81);
5) не води посебен регистар согласно со член 95 од
овој закон;
0) не обезбеди соодветен информативен систем
согласно со член 96 од овој закон;
7) не се почитуваат одредбите од член 97 на овој
закон;
8) не достави извештаи согласно со член 100 на
овој закон и
9) не достави програма за работа за наредната
година (член 102).
(2) Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок од став (1) на овој член и одговорното лице во друштвото.
(3) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари
ќе се казнат за прекршок основачите на Берзата кои
основаат берза без одобрение од Комисијата (член 72
став (2)).
(4) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари
ќе се казни за прекршок правно и друго лице кое
извршило регистрирање спротивно на член 78 од овој
закон.
(5) Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок вработениот, односно со
парична казна од 100.000 до 500.000 денари ќе се казни
за прекршок членот на Берзата доколку ги прекршат
обврските од член 97 на овој закон.
Член 168
(1)Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари
ќе се казни за прекршок брокерската куќа ако:
1) вредноста на основната главнина не ја одржува
во секоЈ момент од своето работење (член 108);
2) врши работи со хартии од вредност пред да
добие одобрение (член 109 став (1));
3) дозволата за вршење работи со хартии од
вредност е добиена врз основа на барање кое содржи
невистинити податоци ц невистинита документација
(член 109 став (2));
4) овластениот учесник кој кај него врши работи
со хартии од вредност нема положено посебен
стручен испит (член 111 став (1));
5) врши работи со хартии од вредност кои можат
да ја загрозат стабилноста на пазарот на хартии од
вредност (член 112);
6) не води книга на налози (член 113 став (1));
7) не ја искажува состојбата на долгорочните
хартии од вредност и на паричните средства на
клиентите одвоено од своите сметки (член 114);
8) врши работи од член 116 на овој закон;
9) не ја известува Комисијата согласно со член 117
од овој закон;
10) не постапи согласно член 121, став (2) од овој
закон.
(2) Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок од став (1) на овој член и одговорното лице и поедниед вработен кај овластениот
учесник.
(3) Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок вработениот во брокерската
куќа, односно со парична казна од 100.000 до 300.000
денари ќе се казни за прекршок брокерската куќа
доколку ги прекршат обврските од член 118 на овој
закон.
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Член 169
(1) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари
ќе се казни за прекршок Централниот депозитар за
хартии од вредност ако не постапи согласно со член
147 од овој закон.
(2) Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе
се казнат за прекршок раководните работници и
вработените во Централниот депозитар за хартии од
вредност, како и овластените ревизори кои постапуваат спротивно од член 148 на овој закон.
(3) Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок од став (1) на овој член и
одговорното лице во правното лице.
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 170
Мандатот на сегашниот состав на Комисијата за
хартии од вредност трае седум години од денот на
нивното именување од страна на Владата на
Република Македонија, а одредбите од членовите 159
и 161 на овој закон ќе се применуваат по истекот на
мандатот на овој состав на Комисијата.
Член 171
(1) Комисијата го пропишува начинот на
пренесување на акционерските книги во Централниот
депозитар за хартии од вредност1 и начинот на
издавање нови емисии на хартии од вредност.
(2) До основањето на Централниот депозитар за
хартии од вредност, работите на .утврдување и
порамнување на обврски врз основа на склучени
трансакции со хартии од вредност и водењето на
регистар на хартии од вредност во нематеријален
облик, ги врши институција овластена од Комисијата.
(3) Акционерските друштва од член 134 став (2)
на овој закон, се должни да ги пренесат своите
акционерски книги во овластената институција од
став (2) на овој член во рок од шест месеци од
добивањето на овластувањето од Комисијата.
* Член 172
(1) До основањето на Централниот депозитар за
хартии од вредност од страна на субјектите од член
128 на овој закон, Централниот депозитар за хартии
од вредност го сионова Република Македонија, со можност да го продаде на субјектите од член 128 на овој
закон.
(2) Кога основач на Централниот депозитар е
Република Македонија, дел од Заводот за платен
промет (вработени, средства) се трансформира за
работење како Централен депозитар за хартии од
вредност.
(3) Определувањето на делот од Заводот за платен
промет кој ќе ја врши улогата на Централен
депозитар за хартии од вредност ќе се утврди Со
одлука ца Владата на Република Македонија.
Член 173
(1) Овластените учесници на берзата кои се
занимаваат со работење со хартии од вредност
должни се својата организација, работење и општи
акти да ги усогласат со одредбите на овој закон и да ја
обноват дозволата за вршење на работа во рок од
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
(2) Друштвата кои нема да извршат усогласување
Ц нема да ја обноват дозволата за вршење на работа
во рокот од став (1) на овој член, по истекот на рокот
престануваат со вршењето на работи со хартии од
вредност по овој закон.
Член 174
(1) До 31 декември 2003 година тргувањето со хартии од вредност кое не е регистрирано на официјалните пазари на Берзата ќе се врши на неофицијалниот
пазар на Берзата.
(2) Купопродажните трансакции склучени спротивно на став (1) од овој член се ништовни.
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Член 175
Банките за вршење на работи со хартии од вредност согласно со член 87 од овој закон ќе можат да се
јават како овластени учеснички на берзата почнувајќи
од 01јануари 2002 година.
Член 176
Комисијата прописите согласно со овој закон ќе
ги донесе најдоцна во рок од шест месеци од денот ќа
влегувањето во сила на овој закон.
Член 177
(1) Со денот на влегувањето во сила на овој закон
престанува да важи Законот за издавање и тргување
со хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 7/97,15/97,11/99 и 81/99), освен
одредбите кои се однесуваат за материјално издавање
на хартиите од вредност, кои ќе се применуваат до
отпочнување со работа на Централниот депозитар за
хартии од вредност.
(2) Комисијата го објавува денот за отпочнување
со работа на Централниот депозитар за хартии од
вредност во најмалку еден дневен весник во Република Македонија.
Член 178
Овој закон влегува
во сила осмиот ден од денот на
99
објавувањето во Службен весник на Република Македонија".

2541.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ
Се прогласува Законот за банките,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јули 2000 година.
Бр. 07-3372/1
26 јули 2000 година
Скопје

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

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.
ЗАКОН
ЗА БАНКИТЕ
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредува основањето, работењето,
супервизијата и престанокот на работењето на банките.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат
следново значење:
1. "Банка" е правно лице чија основна дејност е
прибирање на депозити и нивно целосно или делумно
пласирање во кредити и други инвестиции за нејзина
сметка;
2. "Поштенска банка" е единствено правно лице во
Република Македонија основано согласно со одредбите на овој закон, при што еден од основачите и акционерите задолжително мора да биде Јавното претпријатие Македонски пошти или неговиот правен следбеник;
3. "Банкарски работи" се следниве финансиски активности:
- прибирање на депозити,
- пласирање на прибраните депозити во кредити
или други инвестиции за сметка на банката и
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- други активности кои со закон се дадени да ги
вршат исклучиво банки;
4. "Депозит" е побарување на други субјекти од
банката во пари, со или без камата или надомест од
било кој вид, наплативи веднаш или на определен рок,
зависно од договорените услови при положување на
депозитот;
5. "Поврзани субјекти" се две или повеќе правни
или физички лица што се поврзани управувачки или
капитално, или на кој било друг начин, поради што
тие заедно ја определуваат деловната политика и работат во координација еден со друг со намера да
обезбедат вообичаени комерцијални предности. Тие
се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има значителен интерес во друго правно
лице.
Две физички лица се сметаат за поврзани, доколку
едното физичко лице е сопруг, родител или дете на
другото физичко лице.
Народната банка на Република Македонија детално ќе ги утврди основите за дефинирање на капиталната и управувачката поврзаност.
6. "Подружница" е правно лице во кое друго лице
или група на лица кои работат заедно и имаат:
- 50% или поголем процент од акциите со право на
глас или
- значителен интерес.
7. "Значителен интерес" е
а) директно или индиректно поседување на правно
лице од страна на друго правно или физичко лице, или
преземање на 20% или повеќе од акциите со право на
управување или
б) можност едно или повеќе правни или физички
лица значително да влијаат врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните
одлуки на друго правно лице или
в) резултатите од работењето на едно правно лице
можат значително да влијаат врз работењето или резултатите од работењето на друго правно лице.
8. "Капитал" е нето вредност на банката (или сопствени средства на банката), утврдени како разлика меѓу активата и вкупните обврски на банката согласно
со Методологијата на Народната банка на Република
Македонија;
9. "Кредит" е обврска за одобрување на одреден
износ на пари во замена за отплата на одобрениот и
Неподмирен износ, заедно со каматата, или провизијата пресметани на тој износ;
10. "Краткорочна хартија од вредност" е хартија
од вредност со рок на пристигнување на наплата до
една година;
11. "Долгорочна хартија од вредност" е хартија од
вредност со рок на пристигнување на наплата подолг
од една година;
12. "Капитален дел" е право на сопственост на капиталот вложен во банка или во друго правно лице
што на сопственикот му дава право на глас и исплата
на дивиденда, или само право на исплата на дивиденда;
13. "Препорака" е давање на совети на банките од
страна на Народната банка на Република Македонија
во усмена или писмена форма со цел поефикасно извршување на работите или информирање на банките;
14. "Наредба" е обврзувачка директива заради
примена на овој закон, или прописите донесени од
страна на Народната банка на Република Македонија
во врска со примената на овој закон;
15. "Лице со посебни права и одговорности" е лице
кое е член на Управниот одбор, работоводен орган,
директор на оддел и други лица со посебни права и одговорности согласно со статутот на банката, вклучувајќи член на Одборот за ревизија и вклучувајќи било
кое лице кое само, или заедно со едно, или повеќе лица имаат овластување да склучуваат договори за сметка на банката;
16. "Гарантен капитал" значи капитал дефиниран
од страна на Народната банка на Република Македонија за регулаторни цели, кој може да се разликува од
дефиницијата на "Капитал" од точка 7 на овој член;
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17. "Мерки" значи преземање на дејствија за отстранување на неправилностите, неусогласеностите и
незаконитостите во работењето на банката;
18. "Акции со право на управување" се акции во
капиталот на издавачот кои носат право на глас и исплата на дивиденда;
19. "Филијала" е организационен дел правно зависен од банката кој директно извршува финансиски активности или дел од финансиски активности;
20. "Претставништво" е дел на странска банка или
друга странска финансиска организација, без статус
на правно лице. Претставништвото може да го истражува пазарот во областа на финансиско-банкарското
работење и да го претставува основачот и не смее да
врши банкарски работи;
21. "Финансиска институција" е правно лице кое не
е банка, но извршува една или повеќе од следниве активности: одобрување на кредити, девизно-валутни
работи, издавање на парични картички, економскофинансиски консалтинг, финансиски лизинг, факторине работи во врска со хартии од вредност за своја
сметка и за сметка на комитентот, чување, управување со хартии од вредност и предмети од благородни
метали и друго;
22. "Статусни измени" значи спојување на банки
или поделба на банка на повеќе самостојни банки;
23. "Спојување на банки" значи спојување на две
или повеќе банки при што сите банки го губат правниот идентитет и се формира нова банка или кога кон
една банка ќе се припои друга банка при што припоената банка го губи правниот идентитет, а банката
припојувач продолжува со работа со истиот правен
статус;
24. "Отворена девизна позиција" е салдо меѓу активните и пасивните билансни и вонбилансни позиции
кои гласат на странски средства за плаќање и
25. "Штеден влог" е паричен депозит на физички
лица кај банка, што се вложува со писмен документ
како денарски или девизен депозит и се состои од
главнина и камата.
Член 3
Банката се основа како акционерско друштво со
седиште во Република Македонија која добила дозвола од Народната банка на Република Македонија
(во натамошниот текст: Народна банка) да извршува
банкарски работи.
Зборот банка или изведени зборови од зборот банка, не смеат да се употребуваат во називот на трговско друштво, или правно лице, кое не ги исполнува условите од став 1 на овој член.
Трговско друштво или друго правно лице со име
кое упатува на банка, а не ги исполнува условите од
став 1 на овој член, не може да биде задишано во
трговскиот регистар.
Член 4
Одредбите на овој закон се однесуваат и на банки
основани со посебен закон.
Член 5
Правни и физички лица кои немаат дозвола од Народната банка не смеат да примаат депозити и истите
да ги пласираат како кредити или инвестиции.
И. ОСНОВАЊЕ НА БАНКА
Член 6
Банка можат да основаат домашни и странски
правни и физички лица (во натамошниот текст: акционери на банка).
Странска банка може да основа подружница.
Одредбите на овој закон, што се однесуваат на
банките, се применуваат и на подружницата од став 2
на овој член, доколку со овој закон поинаку не е определено.
Член 7
Акционер на банка не може да стане лице:
- спрема кое е во тек стечајна постапка и
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- кое е осудено за кривично дело против имотот и
кривично дело од областа на финансиското работење.
Член 8
Со одлука за основање на банка, подружница на
странска банка и Поштенска банка се определува капиталот потребен за основање на банка и за извршување на работите од член 45 на овој закон, кој не може да биде помал од 3.500.000 ЕВРА во денарска противвјредност, пресметано по средниот курс на Народната банка на денот на поднесување на пријавата за
упис во трговскиот регистар.
За извршување на работите од член 46 на овој закон капиталот на банката не може да биде помал од
9.000.000 ЕВРА во денарска противвредност, пресметано по средниот курс на Народната банка на денот на
поднесување на барањето за издавање на овластувањето.
При основање на банка непаричниот облик на капиталот може да учествува со најмногу 10% од паричниот облик на капиталот.
Сите дополнителни капитални вложувања се уплати на акционерите во пари и се сметаат за капитал на
банката.
Банката е должна да ја одржува вредноста на капиталот од ставовите 1 и 2 на овој член.
Член 9
Учеството на поединечен акционер во капиталот
на банка може да биде најмногу до една третина од износот на акциите со право на управување со банката.
Врз основа на оцена на Народната банка, кога банка основа банка, учеството во капиталот може да биде
неограничено.
Под поединечен акционер, во смисла на став 1 од
овој член се подразбираат сите правни и физички
лица кои согласно на овој закон и одлука на
Народната банка се сметаат за поврзани.
Член 10
Износот на приоритетни акции, без право на управување со банката, не може да биде поголем од една
третина од акциите со право на управување со банката.
Член 11
За стекнување, постапно или одеднаш, акции чиј
вкупен кумулативен, номинален износ изнесува 10%,
20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции со право на управување со банката, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува едно или повеќе поврзани лица,
потребна е претходна согласност од Народната банка.
Акциите со право на управување со банката стекнати спротивно на став 1 од овој член не носат право
на глас.
Член 12
Банката стекнува својство на правно лице со упис
во трговскиот регистар.
Пријава за упис во трговскиот регистар се поднесува во рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлуката за основање и работење на банка.
Кон пријавата за упис во трговскиот регистар се
поднесуваат:
1) одлука за основање на банка;
2) статут на банка;
3) дозвола од Народната банка;
4) доказ дека се уплатени паричните средства на
име капитал на привремена сметка кај носител на
платниот промет, односно доказ дека странското
правно или физичко лице ги уплатило девизните средства на посебна сметка кај Народната банка;
5) доказ дека акционерите на банката средствата
во непаричен облик на име капитал на банката ги
пренесуваат во сопственост на банката и
6) други документи согласно со прописите за упис
во трговскиот регистар.
Во трговскиот регистар се запишуваат и деловите
на банката во согласност со прописите за упис во
трговскиот регистар.
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Член 13
Во рок од 15 дена по извршената регистрација во
трговскиот регистар, банката е должна на Народната
банка да и достави примерок од решението за регистрација заедно со документацијата што е доставена за
упис во трговскиот регистар.
1. Дозвола за основање и работење
Член 14
За основање и работење на банка, задолжителна е
дозвола од Народната банка.
Член 15
Барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка содржи предлог на акт за основање,
елаборат за работа и друга документација што ја пропишува Народната банка.
Покрај документите од став 1 на овој член, со
барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка се приложуваат и следниве основни информации за:
1) образованието и искуството на работниците со
посебни права и одговорности, вклучувајќи професионална историја за последните пет години;
2) организациона структура;
3) видови на основни финансиски активности што
ќе ги врши банката;
4) проекција на финансиски извештаи за следните
три години.
По барањето од став 1 на овој член гувернерот на
Народната банка донесува одлука за издавање на привремена дозвола или за одбивање на барањето, во рок
од три месеци од денот на поднесување на комплетното барање до Народната банка.
Против одлуката од став 3 на овој член може да се
поднесе жалба во рок од осум дена од приемот на
одлуката. По жалбата одлучува Советот на Народната банка, без учество на гувернерот и заменикот на гувернерот на Народната банка.
При одлучувањето согласно со став 3 на овој член,
гувернерот на Народната банка оценува дали банката
ќе биде организирана и оспособена согласно со законската регулатива и пропишаните супервизорски стандарди, квалификацијата, искуството и интегритетот
на работоводниот орган, другите лица со посебни права и овластувања и акционерите на банката и реалноста на елаборатот за работа и проекцијата на финансиските извештаи.
'
Барањето од став 1 на овој член кое не ја содржи
пропишаната документација, гувернерот на Народната банка го отфрла со решение.
Против решението од став 6 на овој член може да
се поднесе жалба во рок од осум дена од приемот на
решението. По жалбата одлучува Советот на Народната банка, без учество на гувернерот и заменикот на
гувернерот на Народната банка.
Член 16
Во привремената дозвола се наведуваат условите
кои треба да ги исполни банката за добивање дозвола
за основање и работење, и тоа:
1) уплата на акционерскиот капитал;
2) донесување на предлог на статут;
3) план за вработување со квалификациона структура и обука на персоналот на банката;
4) изнајмување или купување на деловен простор и
опрема за работа и воспоставување на оперативен
систем, вклучувајќи внатрешна контрола и ревизија;
5) изработка на цртани политики и процедури за
работење на банката и
6) ангажирање на надворешен овластен ревизор.
Член 17
Банката е должна да ги исполни условите од привремената дозвола во рок од шест месеци од издавањето на привремената дозвола, за што поднесува писмени докази до Народната банка.
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Врз основа на оцената на усогласеноста на банката
со условите содржани во привремената дозвола, гувернерот на Народната банка донесува одлука за издавање дозвола за основање и работење на банка.
Во одлуката од став 2 на овој член се наведуваат
работите што може да ги врши банката.
Доколку банката не ги исполни условите од привремената дозвола во рок од шест месеци, гувернерот
на Народната банка донесува одлука со која привремената дозвола престанува да важи.
Против одлуките од ставовите 2 и 4 на овој член
може да се поднесе жалба во рок од осум дена од
денот на нивниот шшем. По жалбата одлучува Советот на Народната санка, без учество на гувернерот и
заменикот на гувернерот на Народната банка.
Член 18
Акционерите донесуваат одлука за основање на
банката во рок од 30 дена од денот на добивањето на
одлуката од член 17 став 2 на овој закон.
Банката е должна да започне со работа во рок од
90 дена по донесување на одлуката од член 17 став 2
на овој закон.
Член 19
Дозвола за основање и работење на подружница
на странска банка се издава по истата постапка како
дозволата за основање и работење на банка.
Покрај документацијата од член 15 ставови 1 и 2
на овој закон, кон барањето за издавање на дозвола за
основање и работење на подружница на странска банка се приложува и:
1) доказ дека странската банка е овластена за прибирање на депозити и други извори на средства во матичната земја;
2) согласност од супервизорските органи на матичната земја за основање на подружница и
3) доказ дека супервизијата на странската банка
практикува адекватна супервизија на консолидарна
основа.
Член 20
Регистар на банки води Народната банка, во кој се
содржани основните податоци за банката: назив, адреса, седиште и работоводен орган.
Регистарот од став 1 на овој член претставува јавна книга.
2. Дозвола за статусни измени
Член 21
За статусни измени на банка задолжителна е дозвола од Народната банка.
Барањето за издавање дозвола за статусни измени
содржи документација што ја пропишува Народната
банка.
По барањето од став 2 на овој член гувернерот на
Народната банка донесува одлука за издавање дозвола или за одбивање на барањето во рок од три месеци
од денот на поднесување на комплетно барање до Народната банка.
Против одлуката од став 3 на овој член може да се
поднесе жалба во рок од осум дена од приемот на одлуката. По жалбата одлучува Советот на Народната
банка, без учество на гувернерот и заменикот на гувернерот на Народната банка.
3. Укинување на дозвола за основање и работење
Член 22
Гувернерот на Народната банка со одлука ја укинува дозволата за основање и работење на банката
ако утврди дека:
1) дозволата е прибавена врз основа на невистинити податоци;
2) банката не донела одлука за основање во рок од
30 дена од добивањето на одлуката од член 17 став 1
на овој закон;
3) банката не поднела пријава за упис во трговскиот регистар во пропишаниот ррк;
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4) банката не започнала со работа во рок од 90 дена од издавањето на дозволата за основање и работење;
5) банката не ги врши работите согласно со издадената дозвола и одредбите на овој закон;
6) банката не ги исполнува техничките, организационите, кадровските и други услови за извршување
на банкарски работи согласно со стандардите утврдени од страна на Народната банка;
7) подолго од шест месеци не е издадена согласност за работоводен орган на банката;
8) банката не извршува банкарски работи подолго
од една година;
9) не се дридржува кон обврската за навремено и
точно известување на Народната банка од член 26 на
овој закон и кон роковите за доставување на извештаите пропишани од Народната банка со што се оневозможува вонтеренско следење на банката и
10) матичната банка на подружницата престанала
со работа по која било основа.
Против одлуката од став 1 на овој член може да се
поднесе жалба во рок од осум дена од приемот на одлуката. По жалбата одлучува Советот на Народната
банка, без учество на гувернерот и заменикот на гувернерот на Народната банка.
По донесување на одлуката од став 1 на овој член
се до донесување одлука за утврдување на условите за
воведување ликвидациона постапка или одлука со која
се утврдуваат условите за воведување стечајна постапка, банката престанува со извршување на банкарските
работи, освен наплата на побарувањата преку жиросметка.
4. Известување за издавање и укинување на дозвола
Член 23
За издавање и укинување на дозвола за основање и
работење на банка и статусни измени, Народна банка
писмено го известува Министерството за финансии во
рок од седум дена од конечноста на одлуката за издавање, односно укинување на дозволата.
Известувањето од став 1 на овој член содржи:
1} назив и седиште на банката;
2) работоводен орган;
3) назив и седиште на акционерите со акции со
право на управување над 10% од вкупниот број акции
со право на управување;
4) работи што ги врши банката;
5) датум на издавање, односно укинување на дозволата и
6) причини за укинување на дозволата.
Член 24
4
Народната банка е должна во средствата за јавно
информирање да го објави издавањето, односно укинувањето на дозволата за основање и работење на
банка во рок од седум дена од денот на издавањето,
односно од конечноста на одлуката за укинување на
дозволата за основање и работење.
5. Давање согласност и известување на
Народната банка

-

Член 25
Гувернерот на Народната банка дава претходна
согласност на:
1} измена на статутот на банка;
2) именување на работоводниот орган;
3) основање на банка и отворање филијала, подружница или претставништво во странство;
4} купување акции во друга банка;
5) стекнување на акции согласно со член И став
1 на овој закон;
6} измена на назив на банка и
7) основање на брокерска куќа овластена за работа во свое име и за своја сметка и основање на други
финансиски институции.
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Постапката и документацијата за добивање на согласноста од став 1 на овој член ја пропишува Народната банка.
Гувернерот на Народната банка е должен, по комплетното барање за согласност од став 1 на овој член,
да одлучи со решение во рок од 30 дена од денот на
поднесувањето на барањето.
Ако гувернерот на Народната банка не реши по
барањето во рокот од став 3 на овој член, ќе се смета
дека банката добила согласност.
Ако гувернерот на Народната банка го одбие барањето за давање согласност од став 1 на овој член,
банката може да поднесе жалба во рок од осум дена
од денот на приемот на решението. По жалбата одлучува Советот на Народната банка на првата наредна
седница, без учество на гувернерот и заменикот на
гувернерот на Народната банка.
Гувернерот на Народната банка може да ја повлече издадената согласност од став 1 на точки 2 и 7 на
овој член доколку утврди дека работите не се извршуваат во рамките на издадената согласност.
Член 26
Банката е должна да ја извести Народната банка
за:
1) зголемување на капиталот на банката, односно
за нова емисија на акции;
2) за промена на сопственичката структура на акциите со право на управување, освен во случаите од
член 11 став 1 на овој закон за кои е потребна претходна согласност;
3) голема кредитна изложеност;
4) основање и укинување на делови на банка во
земјата и во странство;
5) промени во составот на органите на банката;
6) основачки вложувања на банката во други субјекти во земјата и странство и
7) промена на седиште на банката.
Банката е должна да ја извести Народната банка
за дејствата од став 1 на овој член во рок од пет работни дена од денот на нивното преземање.
III. СУПЕРВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ
Член 27
Банката е должна да обезбеди адекватно ниво на
капитал во зависност од видот и обемот на финансиските активности и висината на ризиците кои произлегуваат од извршувањето на тие активности.
Банката е должна изложеноста на одделни видови
ризици да ја одржува во рамките на лимитите пропишани со овој закон и супервизорската регулатива на
Народната банка.
1. Солвентност и адекватност на капиталот
Член 28
Народната банка ги пропишува обврските во поглед на одржување на солвентноста и презема мерки
спрема несолвентна банка.
Член 29
Народната банка пропишува:
1) методологија за 1гоесметување и утврдување на
гарантниот капитал на банката;
2) методологија за пресметување и утврдување на
ризично пондерираната актива на банката и
3) методологија за пресметување и утврдување на
отворената девизна позиција и за односот меѓу отворената девизна позиција и гарантниот капитал.
Член 30
Стапката на адекватност на капиталот го претставува односот меѓу гарантниот капитал и ризично пондерираната актива.
Банката е должна да одржува стапка на адекватноста на капиталот, која не може да биде пониска од
8%.
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Поштенската банка е должна да одржува стапка
на адекватност на капиталот, која не може да биде
пониска од 16%,
Народната банка може да пропише повисок процент од пропишаниот во став 2 на овој член, но не повеќе од 16%.
2. Определување, оцена и управување со ризиците
и издвојување на резерви од страна на банката
Член 31
Народната банка го пропишува начинот на определување, оцена и раководење со ризиците преку:
1) утврдување на критериуми за класификација на
активните билансни и вонбилансни ставки заради оцена на нивото на кредитниот ризик со кој се соочува
банката;
2) пропишување на лимити на изложеност спрема
курсниот ризик и начинот на раководење со него;
3) пропишување на методологија за определување,
оцена и раководење со ликвидносниот ризик;
4) пропишување на методологија за определување,
оцена и раководење со ризикбт на земјата и
5) пропишување на методологија за определување,
оцена и раководење со други видови ризици со кои се
соочува банката.
Член 32
Средствата на резервите на банката се сопствени
средства на банката кои служат за покривање на загубите што произлегуваат од ризиците со кои се соочува
банката во своето работење.
Средствата на резервите на банката се формираат
од делот на добивката и ревалоризационите резерви,
врз основа на одлука на собранието на банката.
Член 33
За обезбедување од потенцијалните загуби кои
произлегуваат од конкретни ризични активни билансни и вонбилансни позиции, банката е должна да издвои посебна резерва.
Износот на посебната резерва се утврдува на начин и висина според методологија пропишана од Народната банка.
3. Кредитна изложеност и вложување на банката
Член 34
Кредитната изложеност на банката ги опфаќа
вкупните билансни побарувања и вонбилансни ставки.
Под билансни побарувања се подразбираат кредити, пресметана пристигната и непристигната камата,
купените хартии од вредност, капитални вложувања
на банката, како и други побарувања.
Под вонбилансни ставки се подразбираат акредитиви, гаранции и други потенцијални побарувања на
банката.
Член 35
Кредитната изложеност спрема поединечен субјект не смее да надмине 25% од гарантниот капитал на
банката.
Кредитната изложеност спрема поединечен акционер на банката сопственик на акции со право на управување чие учество е над 5% од вкупниот број акции
со право на управување, како и спрема поединечно
друштво во кое банката има капитални делови не смее
да надмине 10% од гарантниот капитал на банката.
Кредитната изложеност спрема работоводниот орган на банката, членовите на управниот одбор и други
органи на банката и на лицата со посебни права и одговорности, не смее да надмине 3% од гарантниот капитал на банката.
Вкупниот износ на кредитна изложеност кон субјектите од ставовите 2 и 3 на овој член не смее да го
надмине гарантниот капитал на банката.
Кредитите и други облици на кредитна изложеност спрема субјектите од ставовите 2 и 3 на овој член
се одобруваат врз основа на одлука на надлежниот орган на банката.
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Условите под кои се одобруваат кредити и други
облици Да кредитна изложеност, се прибираат депозити и се даваат други финансиски активности на субјектите од ставовите 2 и 3 на овој член не смеат да бидат
поповолни од оние за другите комитенти.
Член 36
Голема кредитна изложеност спрема поединечен
субјект претставува изложеност еднаква или повисока
од 10% од гарантниот капитал на банката.
Вкупниот износ на големи кредитни изложености
не смее да го надмине осумкратниот износ на гарантниот капитал на банката.
Условите за примена на одредбите на овој член ги
пропишува Народната^ банка.
Под поединечен субјект, во смисла на член 35 на
овој закон и став 1 на овој член се подразбираат сите
правни и физички лица кои согласно со овој закон се
сметаат за поврзани.
Член 37
Банката е должна начинот на кредитирање и постапката за регулирање на пристигнатите, а ненаплатени побарувања да ги усогласи со супервизорските
стандарди што ги утврдува Народната банка, а во согласност со прописите.
Член 38
Банката не може да одобри кредит или да воспостави друг облик на кредитна изложеност кој директно
или индиректно ќе се искористи за купување на акции
во истата банка.
Банката не може да одобри кредити или да воспостави друг облик на кредитна изложеност со залог на
акции на заемобарателот во таа банка.
Банката може да врши откуп на сопствени акции
до 10% од вкупните акции на банката.
Банката не смее, посредно или непосредно, да стекне повеќе од 5% од акциите на друга банка која во
банката поседува капитални делови поголеми од 5%.
Член 39
Имотот на банката во земјиште, згради, работна
опрема, како и капитални делови од други банки, небанкарски,финансиски организации и нефинансиски
институции не смее да надмине 60% од гарантниот капитал на банката.
Агрегатниот износ на капиталните делови во други банки, небанкарски финансиски организации и
нефинансиски институции не смее да надмине 30% од
гарантниот капитал на банката.
Поединечен капитален дел на банката во нефинансиски институции не смее да надмине 15% од гарантниот капитал на банката.
Во рамките на утврдените лимити од ставовите 1,2
и 3 на овој член не се вклучува имотот во земјиште,
згради и опрема, а кои банката не ги користи за извршување на своите функции и капитални делови стекнати врз основа на ненаплатени побарувања.
Имотот и капиталните делови од став 4 на овој
член банката е должна да ги продаде во рок од три години од нивното стекнување, во спротивно истите се
вклучуваат во лимитот од ставовите 1, 2 и 3 на овој
член.
4. Ликвидност на банката
Член 40
Банката е должна да управува со активата и пасивата на начин што ќе и овозможи намирување на
пристигнатите обврски во секој момент.
Член 41
15»
Од жиро-сметката на неликвидна банка не може
да се врши плаќање по налози на банката, односно на
комитети на банката.
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Член 42
Народната банка ги пропишува обврските во поглед на одржување на ликвидноста на банките и презема мерки спрема целиквидни банки.
5. Отворена девизна позиција
Член 43
Банката е должна да одржува отворена девизна
позиција во рамки што ги утврдува Народната банка.
Постапката за пресметување на отворена девизна
позиција и за односот меѓу отворената девизна позиција и гарантниот капитал ја утврдува Народната банка.
IV. ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ
Член 44
Банката може да работи во свое име и за своја
сметка, во свое име и за сметка на други лица и од име
и за сметка на други лица.
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2) меѓународна упатничка, поштенско-чековна,
поштенско-штедна и откупна служба;
3) наплата на хартии од вредност во други земји, во
согласност со актот на Светскиот поштенски сојуз за
наплата на хартии од вредност;
4) работи на платниот промет со странство, во согласност со закон и
5) издавање и работење со парични картички за
остварување на функциите на основачот.
Член 48
Република Македонија има златна акција во Поштенската банка.
Во случај на приватизација на најмалку 51% од
капиталот на Јавното претпријатие "Македонски
пошти", Република Македонија го задржува правото
од златната акција за период од 12 месеци по приватизацијата.
Златната акција и дава одлучувачко право на глас
на Владата на Република Македонија по следниве прашања:
1) промена на сопственоста во Поштенската банка;
2) спојување, поделба и престанување со работење
на Поштенската банка;
3) котирање на акциите на Поштенската банка на
берзата на долгорочни хартии од вредност;
4) преземање на обврски за сметка на Поштенската банка што надминуваат 10% од капиталот на Поштенската банка;
5) основање на делови на Поштенската банка во
странство;
6} основачки вложувања во странство и
1) инвестиционата политика на Поштенската банка.

Член 45
Банката основана со капитал од 3.500.000 ЕВРА во
денарска противвредност може да ги врши следниве
работи:
. 1) примање на сите видови парични депозити на
правни и физички лица;
2) давање и земање кредити во земјата;
| девизно-валутни работи;
I издавање на парични картички;
} финансиски лизинг;
платен промет во земјата, во согласност со
закон;
7) економско-финансиски консалтинг;
Член 49
8) давање услуги при наплата на фактури, водење
евиденција;
Одредбите на овој закон што се однесуваат на
банките се применуваат и на Поштенската банка, до9) давање други финансиски услуги (остава, изнајколку со закон поинаку не е определено.
мување на сефови и друго);
10) издавање денарски парични гаранции, авали и
1. Штедни влогови
други форми на гаранција;
11) купување и продажба на краткорочни хартии
Член 50
од вредност за своја сметка или за сметка на комитенЗа денарските и девизните штедни влогови на
тот и
физичките лица (во натамошниот текст: штедни вло12) купување, продажба и наплата на побарувања. » гови), банката во моментот на уплатата издава посебен документ - штедна книшка.
Член 46
Доколку банката не го издаде документот од став
Банката основана со капитал од 9.000.000 ЕВРА
1 на овој член, Народната банка со решение го
во денарска противвредност, покрај финансиски ак- укинува делот од дозволата што се однесува на прибитивности од член 45, може да ги врши следниве рање штедни влогови и пред надлежниот суд бара
работи:
бришење на тие работи од регистарот.
1} платен промет со странство;
Народната банка е должна веднаш во средствата
2) кредитни и гаранциски работи со странство;
за јавно информирање да го објави и на видно место,
3) факторинг за сметка на комитетите;
во просториите на банката, да го истакне решението
4) тргување со хартии од вредност за своја сметка
од став 2 на овој член.
и за сметка на комитетите;
Правни лица и добротворни организации не можат
5) тргување со девизни средства и извршување на
да отворат штедни книшки.
девизни трансакции;
6) тргување со финансиски деривати;
Член 51
7) чување, управување со хартии од вредност и
Со актите на деловната политика банката ги утврпредмети од благородни метали;
дува начинот и условите за прием и повлекување на
8) купопродажба, гарантирање и пласман на еми- штедните влогови.
сија на хартии од вредност и
Член 52
9) давање услуга на банка - чувар на имот.
Банката е должна на видно место во уплатно-исБанка не може директно да извршува работи од платните простории, да ги објави: копиите од одлукаобласта на индустријата, трговијата или други актив- та на гувернерот на Народната банка за издавање дозности, освен финансиските активности од член 45 на
вола за основање и работење на банка, важечките
овој закон и став 1 на овој член.
каматни стапки, општите услови за работење со штедните влогови и видот и износот на гаранцијата за
Член 47
штедните влогови.
Поштенската банка покрај работите од членовите
45 и 46 на овој закон што може да ги врши во завис2. Заштита од перење пари
ност од висината на капиталот, ги врши и следниве работи:
Член 53
1) пресметување и контрола на уплатите и исплаБанката нема да прими депозит ниту да изврши натите на поштенските и телеграфските упатнички доз- лог за уплата, исплата или пренос на парични средства
наки во внатрешниот платен промет;
или други сопствености, доколку има непобитни соз-
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нанија или основано сомневање дека сопственоста на
средствата потекнува од криминални активности.
Сознанието од став 1 на овој член треба да произлегува од објективни и фактички околности.
Банката е должна да го извести органот во Република Македонија надлежен за превенција на перење
пари за сомнението или знаењето од став 1 на овој
ЧЈгген и, на барање на надлежниот орган да обезбеди
дополнителни релевантни информации во согласност
со важечките прописи.
V. ОРГАНИ НА БАНКА И УПРАВУВАЊЕ СО
БАНКА
Член 54
Органи на банка се: собрание, управен садбер, работоводен орган, одбор за раководење со ризикот, одбор за ревизија и други органи утврдени со статутот.
1. Собрание
Член 55 1
Собранието на банката го сочинуваат акционерите
на банката, односно нивните претставници.
Акционерите на банката имаат право на глас зависно од бројот на акциите со право на управување.
Член 56
Собранието на банката ги врши следниве работи:
1) ги донесува статутот и измените и дополнувањата на статутот на банката;
2) ја потврдува деловната политика и развојниот
план на банката, утврдени од страна на управниот одбор,
3) го разгледува и усвојува извештајот за работењето на банката;
4} ја усвојува годишната пресметка на банката;
5) ја потврдува или одбива предложената одлука
на управниот одбор за употреба и распоредување на
остварената добивка, односно за покривање на загубите;
6) одлучува за нова емисија на акции на банката;
7) одлучува за статусни измени и за престанок на
банката;
8) ги назначува членовите на управниот одбор;
9) дава согласност за назначување на овластен ревизор по предлог на управниот одбор;
10) ја потврдува листата на нето должниците на
банката утврдени од страна на управниот одбор и
11) одлучува и за други прашања од значење за
работењето на банката, предвидени со статутот на
банката и Законот за трговските друштва.
Член 57
Собранието на банката се состанува најмалку еднаш годишно.
2. Управен одбор
Член 58
Управниот одбор на банката го сочинуваат најмалку пет члена, но не повеќе од девет члена.
Мандатот на членовите на управниот одбор трае
четири години.
Мнозинството од членовите на управниот одбор
не смеат да бидат лица вработени во банката.
Член на управен одбор на банка не може да биде
лице кое е:
1) член на Советот на Народната банка;
2) вработено во Народната банка;
3) осудено за кривично дело против имотот и од
областа на финансиското работење и
4) нето должник на банката, утврден согласно со
методологијата пропишана од страна на Народната
банка.
Членовите на управниот одбор од своите редови
избираат претседател на управниот одбор.
Управниот одбор се состанува најмалку еднаш
месечно.
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Член 59
Управниот одбор воспоставува политики за вршење на финансиски активности и го надгледува нивното спроведување.
'
*
Управниот одбор е одговорен за стабилноста и
ефикасноста на банката и за заштитата на депонентите на банката.
е
Управниот одбор и вработените во банката имаат
доверлива задача да и служат на банката и на клиентите на банката и интересите на банката и интересите
на клиентите да ги стават пред својот сопствен материјален интерес.
Управниот одбор на банката ги врши следниве работи:
1) ја утврдува деловната политика на банката и го
донесува развојниот план;
2) донесува планови, програми за работа и општи
акти на банката, освен актите што ги донесува собранието на банката;
•
;
3) подготвува предлози на актите што ги донесува
собранието на банката и ги извршува неговите акти;
4) разгледува и усвојува извештаи за работењето
на банката во текот на годината;
5) на собранието му предлага одлука за употреба и
распоредување на остварената добивка, односно за
покривање на загубите;
6) ја утврдува листата на нето должниците на банката;
7) ги анализира извештаите на супервизорската
контрола, како и други извештаи доставени од страна
на Народната банка;
8) презема мерки спрема работоводниот орган и
му предлага на Собранието на банката преземање
мерки во рамките на неговите надлежности, доколку
утврди незаконито работење на банката или други активности кои можат да претставуваат закана за нејзиното стабилно, сигурно и профитабилно работење;
9) дава согласност за капитални инвестиции и купување на хартии од вредност, поголеми од 5% од гарантниот капитал на банката, освен купување на хартии од вредност на Народната банка и државни хартии
од вредност;
10) дава предлог за назначување на овластен ревизор до собранието на банката;
И ) на собранието му поднесува извештај за работењето;
12) свикува седници на собранието1 на банката и го
предлага дневниот ред на собранието;
13) одлучува за издавање на хартии од вредност,
освен акции;
14} на собранието му предлага издавање на акции;
15) го именува и разрешува работоводниот орган
на банката;
16) го организира одборот
за раководење со ризи1
кот;
17) ја организира внатрешната ревизија на банката, го определува делокругот на нејзината работа и
средствата потребни за работа и
18) врши и други работи предвидени со статутот на
банката, како и работи што не се во надлежност на
собранието.
3. Одбор за раководење со ризикот
Член 60
Одборот за раководење со ризикот се состои од
три члена на управниот одбор.
Одборот за раководење со ризикот ги врши следниве работи:
1) воспоставува и го следи применувањето на политиката и процедурата за оцена на кредитите и нивното управување;
2) воспоставува и го следи спроведувањето на кредитните политички и процедури пропишани од Народната банка;
3) воспоставува и го следи спроведувањето на процедурата и политиката за управување со активата и
пасивата пропишани од,Народната банка;
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4) врши увид во класификацијата на ризичноста на
активата и адекватното издвојување на посебната резерва, изготвена од страна на стручните служби на
банката;
5) предлага мерки и активности за наплата на побарувањата кои имаат добиено статус на проблематични побарувања;
6) одобрува кредитна изложеност спрема поединечен субјект над 10% од гарантниот капитал;
7) воспоставува и го следи спроведувањето на политиката и процедурата за управување со каматниот
ризик и другите пазарни ризици;
8) дава мислење по прашања во врска со работите
од негова надлежност поставени од страна на управниот одбор.
Одборот за раководење со ризикот се состанува
најмалку еднаш месечно, а на барање на управниот
одбор или најмалку двајца негови члена и почесто.
Одборот за раководење со ризикот донесува одлуки со мнозинство од членовите на одборот.
Одборот за раководење со ризикот за својата работа доставува извештаи до управниот одбор најмалку
еднаш месечно.
4. Одбор за ревизија
Член 61
Одборот за ревизија се состои од три члена со мандат од две години. Член на управниот одбор не може
да биде член на овој одбор, а еден од членовите на
овој одбор може да биде вработен во банката, но не
лице со посебни права и одговорности. Најмалку еден
член на одборот за ревизија мора да биде овластен ревизор или овластен сметководител.
Членовите на одборот за ревизија ги именува собранието на банката.
Одборот за ревизија воспоставува соодветни сметководствени процедури и ја контролира усогласеноста
на овие процедури со овој закон и други прописи. Одборот за ревизија го известува управниот одбор за работите сврзани со неговата надлежност и дава мислење по прашања поставени од страна на управниот одбор.
Одборов за ревизија може да ангажира стручни
лица на сметка на банката, за да помогнат во целосно
и ефикасно извршување на обврските на овој одбор.
Одборот за ревизија се состанува најмалку еднашна три месеци или почесто на барање на управниот одбор или двајца негови члена.
Одлуките на овој одбор се донесуваат со мнозинство од членовите на одборот.
Одборот за ревизија најмалку еднаш годишно за
својата работа го известува собранието на банката.
5. Работоводен орган
Член 62
Работоводниот орган на банката се состои од
најмалку две лица, кои се подеднакво одговорни за работењето на банката и за обврските што ги презема
банката. Со статутот на банката може да се утврдува
кој од членовите на работоводниот орган ја претставува банката.
Кандидатот за работоводен орган на банката мора
да поседува:
1} универзитетско образование;
2) најмалку пет години успешно работно искуство
на соодветно финансиско работење или три години
работно искуство како лице со посебни права и одговорности во банка и
3) познавање на прописите сврзани со банкарството.
Работоводен орган на банката н^ може да биде лице кое е:
1) директор или претседател на било кое трговско
друштво или правно лице;
2} член на Советот на Народната банка и
3) осудувано за кривично дело против имотот и од
областа на финансиското работење.
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Членовите на работоводниот орган мора да се во
постојан работен однос во банката и барем еден од
членовите мора да го познава македонскиот јазик и
неговото кирилско писмо.
Управниот одбор на банката не може да го именува работоводниот орган на банката без претходна согласност на Народната банка.
Член 63
Работоводниот орган на банката:
1} раководи со работењето на банката;
2) ја претставува и застапува банката;
3) ги извршува одлуките на собранието и на управниот одбор на банката, односно се грижи за нивно
спроведување;
4) покренува иницијативи и дава предлози за унапредување на работењето на банката и
5) ги именува и разрешува лицата на банката со
посебни права и одговорности, во согласност со статутот на банката.
Член 64
Работоводниот орган на банката е одговорен за законитбста на работењето на банката.
Работоводниот орган на банката е одговорен за
својата работа на управниот одбор.
Член 65
Доколку лицата со посебни права и одговорности
утврдат дека одлуката на органите на банката е спротивна на закон или на пропис донесен врз основа на
закон или дека според својата содржина е таква што
може да ја загрози ликвидноста на банката, се должни
за ова писмено да ги известат органите на банката.
6. Служба за внатрешна ревизија во банката
Член бб
Управниот одбор на банката е должен да организира служба за внатрешна ревизија, која е независен
организационен дел.
Службата од став 1 на овој член врши постојана и
целосна контрола на законитоста, правилноста и
ажурноста на работењето на банката преку:
1) следење на спроведувањето на интерните процедури и политики;
2) процена на општата ефикасност на работењето
во банката и
3) следење на почитувањето на прописите.
Службата од став 1 на овој член го известува управниот одбор на банката за извршените контроли и
за евентуалните ризици врз финансиската состојба во
банката.
Вработените во службата од став 1 на овој член ја
извршуваат исклучително функцијата на службата и
најмалку мнозинството од нив поседуваат овластување за ревизор.
Член 67
Со статутот на банката поблиску се уредуваат бројот, составот, надлежностите, правата, должностите и 4
одговорностите на органите на банката, како и бројот, надлежностите, правата, должностите, одговорностите и условите за именување на лицата со посебни права и одговорности.
7. Конфликт на интереси
Член 68
Лицата со посебни права и одговорности се должни најмалку еднаш на почетокот на секоја година, да
дадат изјава за постоење или непостоење на конфликт
на интереси.
Лицата од став 1 на овој член не смеат да учествуваат во донесувањето на одлуки доколку нивната објективност е доведена во прашање заради постоење на
заемен интерес или конфликт на интереси со лица
вклучени во предметниот договор или правната работа. За постоење на заемен интерес или конфликт на
интереси се дава изјава пред разгледување на соодветниот предмет.
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Писмената изјава од став Гна овој член се доставува до управниот одбор на банката и во неа се наведуваат имињата и адресите на лицата со кои постои заемен интерес или конфликт на интереси, како и материјалната корист, односно природата на деловниот
или семејниот интерес што постои меѓу нив.
Лице од став 1 кое има материјален интерес или
материјална врска во смисла на став 2 или 3 на овој
член треба да го напушти состанокот на кој соодветниот предмет се разгледува и треба да се воздржи од
гласање за било која работа во врска со тоа.
За целите од ставовите 1 и 3 на овој член интересот се смета за материјален доколку лицата со посебни права и одговорности остваруваат материјална корист, односно деловни или семејни интереси или остваруваат материјална корист за друго правно лице во
кое директно или индиректно се сопственици или остваруваат значителен интерес, или раководат со тоа
правно лице.
Доколку лице од став 1 на овој член премолчи постоење на материјален интерес или конфликт на интереси во согласност со овој член, надлежниот суд, на
барање на банката и на акционер на банката, може да
го суспендира договорот или правната работа.
VI. СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА НА
БАНКИТЕ
Член 69
Банката е должна да ги води своите деловни книги
уредно и ажурно. Деловните книги и финансиските извештаи се составуваат во согласност со прописите за
сметководството и сметководствените стандарди, освен ако со овој закон поинаку не е определено.
Народната банка пропишува форми, видови, методологија, содржина срокови за доставување на извеш. таите што се доставуваат до Народната банка.
Банката составува полугодишен и годишен финансиски извештај и консолидиран финансиски извештај.
Банката е должна да составува консолидиран финансиски извештај доколку во други правни лица поединечно, посредно или непосредно има капитални делови од најмалку 20% од капиталот на тие правни лица.
По исклучок од став 4 на овој член, банката не изготвува консилидиран финансиски извештај за случаите кога стекнале капитални делови во правни лица
по сила на закон.
. Правните лица од став 4 на овој член се должни на
банката која составува консолидиран финансиски извештај да и ги доставуваат сите потребни податоци и
информации.
Член 70
Финансиските извештаи и деловните книги ги проверува и оценува овластен ревизор и изготвува ревизорски извештај, во согласност со прописите за ревизија.
Член 71
Овластениот ревизор ги оценува:
билансот на состојбата;
2) билансот на успехот;
3} извештајот за паричен тек;
4) промените во висината на капиталот;
5) нивото и промените во издвоените резерви за
потенцијални загуби;
в) извршените отпиен;
7) износот на преземените потенцијални обврски;
8) извештајот за ефектите од консолидацијата;
9) функционирањето на внатрешната ревизија;
10} водењето на деловните книги;
Ш информациониот систем;
12) точноста и комплетноста на извештаите што
банката ги доставува до Народната банка;
13) адекватноста на сметководствените процедури
на банката и спроведувањето на законската регулатива.
Народна банка може да побара 6д ревизорот дополнителни објаснувања во врска со ревизорскиот извештај.
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Член 72
Банката е должна да назначи овластен ревизор за
што ја известува Народната банка.
Ист овластен ревизор може да изврши најмногу
тр1и последователни ревизии во истата банка.
Ист овластен ревизор може да изврши најмалку
пет ревизии на банки за една деловна година.
Ревизијата на консолидираните финансиски извештаи и на финансиските извештаи на правните лица
опфатени во консиолидираниот финансиски извештај
ја извршува ист ревизор.
Член 73
Банката е должна, по усвојување на годишниот извештај, да достави примерок до Народната банка заедно со извештајот на овластениот ревизор за извршената ревизија.
Подружницата на странска банка е должна да достави деловен извештај и извештај од извршената ревизија на матичната банка до Народната банка најдоцна во рок од четири недели од издавањето на истиот.
Народната банка одбива да ги прифати финансиските извештаи од став 1 на овој член ако утврди дека
истите не се темелат врз објективни факти за финансиската состојба во банката.
Член 74
Ако Народната банка утврди дека ревизорскиот
извештај не се темели врз објективни факти во однос
на финансиската состојба на банката, во следните три
години нема да прифати ревизорски извештај изготвен од тој овластен ревизор.
Доколку се утврди состојбата од став 1 на овој
член, Народната банка бара од банката да назначи
нов овластен ревизор.
Сите евентуални трошоци настанати во врска со
став 2 на овој член ги поднесува банката.
Член 75 '
Доколку овластениот ревизор утврди дека банката
не е способна да ги исполнува своите обврски или дека банката работела спротивно на важечките прописи, за тоа е должен веднаш писмено да го извести министерот за финансии и гувернерот на Народната банка.
Овластениот ревизор истовремено го доставува
својот извештај за извршените ревизии до Народна
банка, до работоводниот орган на банката, до управниот одбор на банката и до Министерството за финансии.
Член 76
Банката е должна да објави извадок од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот
ревизор, во барем еден дневен весник, во рок од 15 дена од усвојувањето на извештајот од страна на Собранието на банката.
VII. НАДЗОР НА РАБОТЕЊЕТО НА БАНКАТА
Член 77
Надзор на работењето на банката врши Народната банка.
Преку супервизорскиот надзор Народната банка ја
оценува усогласеноста на работењето на банката со
прописите.
Народната банка врши надзор и на работењето на
субјектите кои согласно со овој закон се сметаат за
поврзани со банката. Доколку овие субјекти подлежат
на контрола од страна на друг овластен орган, Народната банка ја врши контролата во соработка
овластениот орган.
\
Надзор од став 1 на овој член Народната банка врши и на барање на Владата на Република Македонија.
Член 78
Надзорната функција Народната банка ја остварува преку:
1) перманентно вонтеренско следење на работењето на банката со прибирање, анализи и верифицирање
на извештаите кои ги доставува банката;
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2) непосреден (целосен или делумен) надзор на работењето на банката и
3) преземање мерки за усогласување со законската
регулатива.
Член 79
При вршење на надзорот од членовите 77 и 78 на
овој закон, банката е должна на овластените работници да им ја даде на увид целокупната документација на
банката.
Член 80
При вршењето на надзорот над банките, Народната банка може да бара:
1) банката да обезбеди извештаи и информации за
работењето на банката;
2) извештај за ревизијата и дополнителни информации за извршената ревизија на банката и
3) вонредни прегледи за работењето на банката.
Овластените работници можат да задржат и изнесат само копии од документи на банката.
VIII. КОНТРОЛА НА ЗАКОНИТОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА
Член 81
Доколку правни и физички лица вршат работи
спротивно на член 4 од овој закон, Управата за јавни
приходи донесува решение за забрана на вршење дејност и бара бришење од регистарот во кој се запишани.
Против решението од став 1 на овој член може да
се поднесе жалба до Министерството за финансии, во
рок од осум дена од денот на приемот на решението.
Жалбата од став 2 на овој член не го одлага
извршувањето на решението.
Народната банка е должна, доколку има сознанија
дека одредени правни или физички лица вршат работи спротивно на член 4 од овој закон, да го извести
Министерството за финансии.
Член 82
Управата за јавни приходи со решение ќе определи
рок во кој правното или физичкото лице кое постапува спротивно на член 3 став 2 од овој закон е должно
да изврши промена на називот. Доколку во утврдениот рок не го променат називот, Управата за јавни приходи ќе бара бришење на тие зборови од регистарот
во кој се запишани.
IX. ДЕЛОВНА ТАЈНА
Член 83
Лицата со посебни права и одговорности, вработените во банката и други лица на кои им е овозможен
пристап во работењето на банката, не смеат да ги откријат податоците и информациите кои се со закон и
со статутот и други акти на банката утврдени како деловна тајна на банката.
Обврската од став 1 на овој член се однесува на
субјектите од став 1 на овој член и по престанокот на
работниот однос.
Податоците што банката е должна да ги достави
на Народната банка и на други органи и институции
во согласност со закон, а кои претставуваат деловна
тајна на банката, претставуваат службена тајна.
Член 84
Податоците за штедните влогови и за сите депозити во банката на физичките и правните лица, како и
податоците за работењето на физичките лица преку
жиро сметки и тековни сметки и работењето на правни лица преку жиро сметки се деловна тајна на банката.
Податоците од став 1 на овој член можат да се соопштат само на писмено барање од судот и од Народната банка.
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X. МЕРКИ З А ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА ВО БАНКАТА
Член 85
Спрема банка за која ќе се утврди дека не работи
согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени од страна на Народната банка или дека со ризичното работење го загрозува навременото извршување
на обврските на банката кон нејзините кредитори,
Народна банка може да ги преземе следниве мерки: .
1) да и достави писмено предупредување;
2) да и достави барање за свикување на управниот
одбор или собранието на акционери заради разгледување на состојбата и постигнување договор за мерките за подобрување на состојбата во банката;
3) да и издаде писмена наредба за усогласување со
одредбите на овој закон и прописите на Народната
банка, за престанување со деловни трансакции, кои
можат да ја загрозат стабилноста на банката, за престанување со сервисирањето на обврските спрема кредиторите, односно за преземање мерки за подобрување на условите на работењето на банката;
4) со банката да постигне договор околу мерките
за усогласување со законската регулатива преточен
во протокол, потпишан од двете страни. Од страна на
банката се потпишуваат мнозинството членови на управниот одбор, вклучувајќи го претседателот и работоводниот орган;
5) да забрани исплата на дивиденда или друг начин
на исплата на добивка;
6) да ја укине согласноста за именување на работоводниот орган;
I ) да забрани прибирање на штедни влогови;
8) да определи просечната вкупна актива на банката за одреден период да не може да биде поголема од
просечната вкупна актива на банката од претходниот
период вклучувајќи ги вонбилансните позиции;
9) да забрани банката да се стекнува со сопственост во други правни лица, да основа делови на банка
или претставништва, односно на било кој начин да ја
шири мрежата на работење;
10) да забрани било какво зголемување на кредитната изложеност спрема заемобарател класифициран
во ризични категории В, Г и Д;
I I ) да и наложи продавање на акциите во сопственост на банката во други правни лица;
12) на еден или повеќе акционери кои поседуваат
или контролираат над 10% од акциите со право на управување со банката да им наложи да го намалат
учеството под 10%;
13) да и наложи мерки за подобрување на постапките за наплата на пристигнати побарувања спрема
банката,
14) на управниот одбор на банката да му предложи
спојување на банката со друга банка или припојување
кон други банка;
15) да предложи пренос или продажба на средствата на банката на друга банка;
16) да ги ограничи платите и надоместоците на
членовите на органите на управување и на вработените во банката;
17) да и наложи намалување на трошоците на работењето;
18} да именува повереник;
19) да именува привремен управник и
20) да ја укине дозволата за основање и работење.
Против решението на Народна банка со кое се изрекуваат мерките од став 1 на овој член и се определува рокот за отстранување на неправилностите, банката може да поднесе жалба до Советот на Народна
банка во рок од 8 дена од приемот на решението.
Жалбата против решението со кое се изрекуваат мерки од став 1 точките 5,6,7,8,9,10,18 и 19 на овој член
не го задржува решението од извршување.
Гувернерот на Народна банка е должен во рок од
15 дена од приемот на жалбата да свика седница на
Советот на Народната банка.
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По жалбата одлучува Советот на Народната банка
без учество на гувернерот и заменикот на гувернерот
на Народната банка.
Народната банка писмено го известува Министерството за финансии за преземените мерки од став 1
точки 6,7,18,19 и 20 на овој член
1. Промптни корективни мерки во случај на намалување на стапката на адекватност на капиталот
Член 86
За банките чија стапка на адекватност на капитал
е помала од три четвртини од пропишаниот минимум
во член 30 на овој закон, Народната банка може да побара од банката да усвои план за докапитализација,
КОЈ ќе биде одобрен од акционерите на банката и од
Народната банка и ќе преземе една или повеќе од
следниве мерки:
1) да определи просечната вкупна актива на банката за одреден период да не може да биде поголема од
просечната вкупна актива на банката од претходниот
период вклучувајќи ги вонбилансните позиции;
2) банката да не ги зголемува капиталните вложувања во било кое правно лице или да не презема, основа или се здобива со нови делови на банката, како и
да не ш)езема нови финансиски активности;
3) банката да не одобрува кредити или други облици на кредитна изложеност на поврзани субјекти, освен ако тие се покриени со залог на хартии од вредност издадени или гарантирани од страна на Владата
на Република Македонија или Европската унија, кои
се чуваат од страна на независно трето лице - депозитна институција и чија што пазарна вредност во секое
време надминува 125% од износот на кредитот, или
друг облик на кредитна изложеност и
4) каматните стапки кои банката ги исплаќа на депозитите да не се поголеми од вообичаените каматни
стапки кои важат за депозитите со соодветен износ и
рок на пристигнување.
За банките чија стапка на адекватност на капитал
е помала од една половина од пропишаниот минимум
во член 30 на овој закон, покрај мерките од член 85 на
овој закон и од став 1 на овој член, Народната банка
ќе преземе една или повеќе од следниве мерки:
1) банката или нејзините подружници да прекинат
или да го намалат обемот на активностите за кои Народната банка оценила дека предизвикуваат загуби во
работењето на банката;
2) бара од банката да разреши едно, или повеќе
лица со посебни права и одговорности кои го имале
тој статус подолго од 180 дена непосредно пред да
стане банката поткапитализирана;
3) банката да ја ликвидира подружницата, за која
Народна банка утврдила дека и се заканува несолвентност или предизвикува загуби во работењето на банката и
4) ограничување на платите и надоместоците на
органите на управување и на вработените во банката.
Против решението на гувернерот на Народната
банка со кое се изрекуваат мерките од ставовите 1 и 2
на овој член, банката може да поднесе жалба до Советот на Народната банка во рок од осум дена од приемот на решението. Жалбата не го задржува решението
од извршување.
Гувернерот на Народната банка е должен во рок
од 15 дена од приемот на жалбата да свика седница на •
Советот на Народната банка.
По жалбата одлучува Советот на Народната банка без учество на гувернерот и заменикот на гувернерот на Народна банка.
2. Именување повереник и предсанациона постапка
Член 87
Доколку банката во своето работење пројавува
постојана неусогласеност со одредбите на ОВОЈ закон и
други прописи, Народната банка во банката може да
именува повереник.
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Повереникот од став 1 на овој член го именува гувернерот на Народната банка за период кој не може
да биде подолг од шест месеци и кој може, со посебна
одлука на гувернерот на Народната банка, да се продолжи најмногу за уште шест месеци.
Член 88
Во рок од 30 дена од именувањето, повереникот ќе
изготви и ќе и предложи на Народната банка план на
мерки и активности за усогласување со одредбите на
овој закон и други прописи и за нормално работење на
банката.
При изготвување на планот од став 1 на овој член
.повереникот се раководи од обврската за заштита на
интересите на депозитарите и кредиторите на банката.
Народната банка е должна во рок од 15 дена да одлучи по планот на повереникот од став 1 на овој член.
Кога Народната банка ќе го прифати планот на
мерки и активности, предложен од страна на повереникот, и наложува на банката ТОЈ план да го
спроведе.
Доколку управниот одбор не го усвои планот на
мерки и активности или го усвои, но не го остварува
со предвидената динамика, Народната банка ќе му
предложи на Собранието на банката, во рок од 15 дена, да ги отповика членовите на управниот одбор.
Доколку Собранието на банката не постапи согласно со став 5 на овој член, Народната банка може да
донесе одлука за укинување на дозволата за основање
и работење.
Против одлуката од став 6 на овој член може да се
поднесе жалба до Советот на Народна банка во рок од
осум дена од приемот на одлуката. Жалбата не ја задржува одлуката од извршување.
Гувернерот на Народната банка е должен во рок
од 15 дена од приемот на жалбата да свика седница на
Советот на Народната банка.
По жалбата одлучува Советот на Народна банка
без учество на гувернерот и заменикот на гувернерот
на Народната банка.
Член 89
Повереникот од член 87 на овој закон има право и
должност да присуствува на седниците на органите на
управување на банката и да учествува во нивната работа без право на глас.
Повереникот не може да ги пренесе своите права и
обврски на друго лице и за својата работа е одговорен
пред Народната банка.
Банката во која е именуван повереник е должна на
повереникот да му ја стави на располагање целокупната неопходна документација и да му овозможи увид
во деловните книги.
Член 90
Правата и должностите на повереникот престануваат:
1У по истекот на рокот за кој е поставен;
2) на денот на отповикување на неговото поставување;
3) доколку во банката се назначи привремен управник кој ќе ги преземе правата и обврските на управување со банката и
4) со воведување на стечајна или ликвидациона
постапка над банката.
%
3. Именување привремен управник и санациона
постапка
Член 91
Кога ќе утврди дека банката е'несолвентна, Народната банка именува привремен управник во таа
банка или поднесува предлог до надлежниот суд за воведување на стечајна постапка над банката.
Банката е несолвентна кога:
1) вкупниот износ на обврските е поголем од вредноста на активата утврдена согласно со методологија
на Народната банка;
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2) стапката на адекватноста на капиталот е пониска од една четвртина од пропишаната во член 30 на
овој закон и
3) банката не ги плаќа пристигнатите обврски.
Член 92
Советот на Народната банка со одлука го именува
привремениот управник, на предлог на гувернерот на
Народната банка.
Привремениот управник се именува најдолго за
период од шест месеци, со можност за продолжување
на овој период за уште шест месеци.
Привремениот управник добива надомест за својата работа.
Надоместот од став 3 на овој член го утврдува Советот на Народната банка, а го исплатува банката.
Член 93
Одлуката од членот 92 став 1 на овој закон се објавува во "Службен весник на Република Македонија и
најмалку во еден од дневните весници.
Одлуката од член 92 став 1 на овој закон се доставува до надлежниот суд заради упис во регистарот.
Со донесување на одлуката од член 92 став 1 на
овој закон се суспендираат правата на органите на управување на банката.
Привремениот управник не може да ги пренесе
своите права и одговорности на друго лице.
Член 94
Привремениот управник ги има сите права на акционерите и на лицата со посебни права и одговорности во банката и нејзините делови, освен правата што
му се ограничени со одлуката од член 92 став 1 на овој
закон.
Привремениот управник има пристап и контрола
над имотот, деловните простории, деловните книги и
другата документација на банката.
Привремениот управник е должен да го заштити
имотот и документацијата на банката и во врска со
тоа да ги преземе сите потребни мерки, детално утврдени од страна на Народната банка.
Доколку привремениот управник на било кој начин е спречен да влезе во просториите на банката,
пристапот на привремениот управник во банката ќе
се спроведе со помош на органите на Министерството
на внатрешни работи.
Привремениот управник ги Известува коресподентните банки дека лицата кои претходно управувале со
банката им се одземени овластувањата и истовремено
ги известува за новите лица кои се овластени да управуваат со банката и да ја потпишуваат.
Член 95
Привремениот управник е должен во рокот што ќе
го определи Народната банка, кој не смее да биде подолг од 45 дена, на Народната банка да и поднесе извештај за затечената состојба во работењето на банката со оцена на идните можности за стабилно и профитабилно работење на банката како и план за
постигнување на профитабилно работење на банката
кој вклучува:
1) можности за опстанок на нова банка со средствата од несолвентната банка преку докапитализирање од страна на идентификувани инвеститори кои целосно или делумно ќе ја откупат банката или побарувањата и обврските на банката за период не подолг од
една година;
2) можност за продавање на банката на една или
повеќе постојни банки во период не подолг од една година;
3) висината на средствата кои ќе можат да се остварат во ликвидационата постапка над банката за период не подолг од 18 месеци и
4) оцена на предлозите за санација на банката поднесени во рок од 15 дена од донесување на одлуката од
член 92 став 1 на овој закон.
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При изготвување на планот од став 1 на овој член
привремениот управник се раководи од обврската за
заштита на интересите на депозитарите и кредиторите на банката.
Заедно со планот од став 1 на овој член привремениот управник изготвува и на Народната банка и доставува предлог на биланс на состојба на банката.
Член 96
Народната банка е должна во рок од 15 дена од
приемот на документите од член 95 на овој закон да го
одобри планот на привремениот управник, или да донесе одлука за исполнување на условите за воведување стечајна постапка над банката.
Народната банка, квартално, ќе прави процена на
остварувањето на планот на привремениот управник и
доколку утврди дека банката станала солветна може
да одлучи привремениот управник и да престане со работа и во банката да се воспостави управување од
страна на акционерите на банката.
Доколку во текот на спроведувањето на планот од
став 1 на овој член Народната банка утврди дека со
спроведување на планот не се постигнуваат очекуваните резултати во смисла на подобрување на финансиската состојба на банката, може да го запре спроведувањето на планот и да донесе одлука за исполнување на условите за воведување стечајна постапка кај
банката.
Член 97
Доколку се прифати предлогот за санација на банката, гувернерот на Народната банка донесува одлука
за воведување на санациона постапка во банката.
Со донесувањето на одлуката од став 1 на овој
член во банка, престануваат функциите на ситеоргани на управување и на лицата со посебни права и
одговор-ности, како и правата на акционерите врз
основа на акциите во банката.
Банката во која е воведена санациона постапка е
должна да ги отпише загубите и потенцијалните загуби на товар на капиталот на банката.
Против одлуката од став 1 на овој член, банката
може да поднесе жалба до Советот на Народната банка во рок од осум дена од приемот на одлуката. Жалбата не ја задржува одлуката од извршување.
Гувернерот на Народната банка е должен во рок
од 15 дена од приемот на жалбата да свика седница на
Советот на Народната банка.
По жалбата одлучува Советот на Народната банка без учество на гувернерот и заменикот на гувернерот на Народната банка.
Одлуката од став 1 на овој член се доставува до
Фондот за осигурување на депозити и до Министерството за финансии.
Член 98
Непосредно по назначувањето привремениот управник врз основа на наодите на Народната банка за
вредноста на средствата на банката, а во согласност со
стандардите за вреднување и процедурите пропишани
со одлука на Народната банка, ќе изготви нов биланс
на состојба на банката.
Привремениот управник може:
1} да прекине со било кои активности на банката;
2) да продолжи со извршување на банкарски работи освен:
- да зема депозити од правни и физички лица и
- да одобрува кредити на нови коминтенти на банката;
3} да позајмува средства и
4) да спроведе било кој инструмент за наплата и во
свое име да презема активности или судски постапки
за наплата на побарувањата на банката.
За своето работење привремениот управник секој
десетти во тековниот месец ќе ја известува Народната
банка, вклучувајќи ги финансиските извештаи на банката за претходниот месец, извештаите за промените
во висината на капиталот, информации кои се однесуваат на можностите за продажба на банката или нејзи-
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ните средства и проекции за плаќањата на обврските
на банката. Билансот на состојба на банката ќе биде
објавен во јавните гласила во исто време кога се доставува до Народната банка.
Член 99
Овластувањата на привремениот управник престануваат со:
истек на периодот за кој е именуван;
2) со повлекување на одлуката со која е именуван и
3) со донесување одлука за воведување на санациона постапка, одлука за исполнување на условите за воведување стечајна постапка или одлука за утврдување
на условите за воведување ликвидациона постапка над
банката.
Овластувањата на привремениот управник се укинува, на негово барање, кога новиот привремен управник ќе го прими овластувањето.
XI. СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА
Член 100
Стечајна постапка се воведува во банка кога гувернерот на Народната банка ќе утврди дека банката
не е можно да се санира, односно санацијата не е
економски оправдана и доколку банката е неспособна
за плаќање на пристигнатите обврски непрекинато
подолго од десет дена.
Предлог за донесување на одлуката за исполнување на условите за воведување стечајна постапка може
да поднесат доверителите и основачите на банка.
Член 101
Одлука за исполнување на условите за воведување
стечајна постапка донесува гувернерот на Народната
банка.
Против одлуката за исполнување на условите за
воведување стечајна постапка, банката и предлагачот
од член 100 став 2 на овој закон, можат да поднесат
жалба во рок од осум дена од нејзиното доставување.
По жалбата одлучува Советот на Народната банка
без учество на гувернерот и заменикот на гувернерот
на Народната банка.
Член 102
Конечната одлука за исполнување на условите за
воведување стечајна постапка на банката се доставува
на банката во која се воведува стечајна постапка, на
банката која ги презела работите со депозити, на носител на платниот промет, на предлагачот од член 100
став 2 на овој закон, на судот кај кој банката е запишана во трговскиот регистар, на Фондот за осигурување
на депозити и на Министерството за финансии.
Член 103
Надлежниот суд донесува решение за воведување
стечајна постапка најдоцна во рок од осум дена по
приемот на конечната одлука од член 102 на овој закон, без спроведување на претходна постапка.
Член 104
Банката во стечај и банката која ги презема нејзините работи се должни во рок од десет дена по објавувањето на огласот за воведување на стечајна постапка
во "Службен весник на Република Македонија", записнички да ја утврдат состојбата на сите побарувања
и обврски на банката во стечај на денот на донесувањето на решението за воведување стечајна постапка и
записниците да и ги достават на Народната банка.
Записниците од став 1 на овој член Народната банка ги проверува и е должна да му ги достави на судот,
кој ја води стечајната постапка и на Фондот за осигурување на депозити, најдоцна во рок од десет дена по
приемот.
Член 105
Со денот на донесувањето на одлуката за исполнување на условите за воведување стечајна постапка од
страна на гувернерот на Народната банка до правосилноста на решението на судот со кое се воведува
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стечајна постапка кај банка Народната банка, заради
зачувување на имотот на банката, именува овластен
работник во банката.
Овластениот работник од став 1 на овој член има
права и должности утврдени со одлука на Народната
банка.
Член 106
Правните последици од воведувањето на стечајната постапка настануваат со денот кога на банката ќе и
се достави решението на судот за воведување на стечајната постапка, а се состојат во следново"
1) се активираат гаранциите на Народната банка и
Република Македонија за странски кредити;
2) побарувањата спрема банката чиј предмет се
повремени давања, освен побарувањата на странските
кредитори за кои се издадени гаранции на Народната
банка се претвораат во еднократни побарувања;
3) побарувањата на доверителите, освен побарувањата на странски кредитори за кои е издадена гарантара]
ција на Народната банка на Република Македонија,«
Ј *се
сметаат за пристигнати;
4) за паричните средства во благајната се намалуваат гаранциите за влогови во банката и
5) трошоците на работењето на банката во стечај
се покриваат на товар на авансот што стечајниот совет го бара од предлагачот на стечајот.
Член 107
Одборот на доверителите во стечајната постапка
има советодавна улога.
Член 108
Пред исплатата на доверителите, од стечајната маса се издвојува дел на средства за трошоци на постапката, вклучувајќи ги и трошоците на банката која ги
презема работите со влоговите во банка од банката во
стечај и кредитите одобрени на банката по именувањето на привремениот управник.
Член 109
Побарувањата на доверителите се исплатуваат од
стечајната маса по следниов редослед:
1) побарувања на Република Македонија и Народната банка;
2) побарувања на Фондот за осигурување на депозити по основа на осигурени депозити;
3) побарувања на доверителите кои не се акционери на банката;
4) побарувања на доверители кои со банката имаат
склучено договор за првенствено право на наплата во
стечајната постапка пред акционерите на банката и
5) побарувања на доверители кои склучиле со банката договор за намирување во кој добиле ист третман како акционерите во стечајната постапка.
Член НО
Доколку по завршувањето на стечајната постапка
и намирување на сите побарувања на доверителите останат средства во стечајната маса овие средства се делат меѓу акционерите во согласност со статутот на
банката, односно другите акти на банката.
Член 111
Во стечајната постапка над банката се применуваат одредбите на Законот за стечај, освен одредбите со
кои се уредуваат прашањата за одборот на доверители, економските, технолошките, структуралните и
слични промени во стечајната постапка, стечајниот
план # личното управување.
Член 112
Народната банка е должна да ја објави конечната
одлука за исполнување на условите за воведување на
стечајна постапка во банката во средствата за јавно
информирање и да ја огласи на видно место во банката.
Одлуката од став 1 на овој член Народната банка
ја доставува до Фондот за осигурување на депозити и
до Министерството за финансии, во рок од седум дена
од конечноста.
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XII. ЛИКВИДАЦИОНА ПОСТАПКА
Член 113
Ликвидациона постапка во банката се воведува кога:
1) акционерите ќе донесат одлука за престанување
на банката и
2) Народната банка ќе ја одземе дозволата за основање и работење на банка.
Член 114
Одлука за утврдување на условите за воведување
ликвидациона постапка во банка донесува гувернерот
на Народната банка во случаите од член 113 на овој
закон.
Против одлуката од став 1 на овој член може да се
поднесе жалба во рок од осум дена од донесувањето.
По жалбата одлучува Советот на Народната банка
без учество на гувернерот и заменикот на гувернерот
на Народната банка.
Народната банка е должна да ја објави конечната
одлука за утврдување на условите за воведување на
ликвидациона постапка во банката во средствата за
јавно информирање и да ја огласи на видно место во
банката.
Конечната одлука за утврдување на условите за
воведување ликвидациона постапка во банка и се доставува на банката која ги презела работите на банката
во ликвидација, на носител на платниот промет, на
Фондот за осигурување на депозити и на Министерството за финансии.
Член 115
Банката во ликвидација и банката која ги презема
нејзините работи се должни во рок од десет дена по
добивањето на конечната одлука за утврдување на условите за воведување ликвидациона постапка записнички да ја утврдат состојбата на сите побарувања и
обврски и записниците да и ги достават на Народната
банка.
Народната банка е должна да ги провери записниците од став 1 на овој член и да ги достави до Фондот
за осигурување на депозити во рок од десет дена од
приемот на записниците.
Член 116
Средствата кои ќе останат по завршувањето на
ликвидационата постапка се распоредуваат меѓу акционерите на банката во согласност со одлуката за основање.
XIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
1. Кривични дела
Член 117
Работоводниот орган и лицата со посебни права и
одговорности кои со своето работење ги повредиле
одредбите на овој закон или пак придонеле за воведување на стечајна постапка кај банка, а со тоа и настанување штета за доверителите на банката, ќе се казнат со затвор од три до десет години.
При определување на казната од особено влијание
е степенот на штетата, бројот на оштетени субјекти и
последиците од воведување стечајна постапка врз
економскиот систем на земјата.
Имотната корист прибавена со извршеното кривично дело од став 1 на овој член се одзема со судска
одлука.
Член 118
Лице вработено во банка кое при извршувањето
на својата работа, со умисла нема да издаде штедна
книшка или друг соодветен документ во зависност од
видот, на депозитот, ќе се казни со казна затвор од три
до пет години затвор. '
. .
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2. Прекршок
Член 119
Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе
се казни за прекршок банка, доколку:
1) врши активности за кои не добила дозвола од
Народната банка (член 17);
2) не побара согласност од Народната банка во
случаите предвидени со член 25 став 1 од овој закон;
3) го зголемила капиталот спротивно на член 11 од
овој закон;
4) не ја одржува вредноста на оснивачкиот капитал
(член 8 став 5);
5) извршила статусни измени без одобрение од
Народната банка (член 21);
6) не ја извести Народната банка за случаите на
член 26 од овој закон;
7) не го усогласи капиталот и гарантниот капитал
и нивната висина пропишана од Народната банка
(членови 27,29,30);
8) не формира посебна резерва во висина и на
начин пропишани од Народната банка (член 33);
9) не се усогласи со супервизорските стандарди
одредени од Народна банка (членови 31 до 37);
10) одобрува кредити (членови 35, 36, 37 и 38)
спротивно на овој закон;
11} не работи согласно со член 39 на овој закон;
12) врши откуп на сопствени акции, спротивно на
член 38 став 3;
13) не ја одржува солвентноста и ликвидноста во
работењето (членови 40 и 42);
14) врши плаќања спротивно на член 41 од овој
закон;
15) не се придржува на одредбите на овој закон
што се однесуваат на отворена девизна позиција (член
43);
16) не ги објавува условите за работа со штедни
влогови јавно на уплатно-исплатните места (член 52);
17} постапува спротивно на член 53 од овој закон;
18) за член на управен одбор назначи лице кое
неможе да биде член на управен одбор (член 58);
19) не одржи состанок управниот одбор (член 58,
став 5);
20) не се одржи собрание на банката согласно со
член 57 на овој закон;
21) не изготви финансиски извештај и консолиди-,
ран финансиски извештај (член 69) или не го достави
до Народната банка (член 73);
22) не назначи овластен ревизор и постапува спротивно на член 72 од овој закон;
23) не објави извадок од ревидиран финансиски извештај (член 76);
24) управниот одбор не ја организирал внатрешната контрола и ревизијата и одборот за управување со
ризикот (членови 59 став 4 точка 16,17 и бб);
25} не постапува согласно со член 68;
26) издаде службени тајни спротивно на членовите
83 и 84 од овој закон и
27) врши платен промет во земјата спротивно на
прописите.
Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се
казни и работодавниот орган на банката и други лица
со посебни права и одговорности во банката, кои ќе
направат прекршок од став 1 на овој член.
Работодавниот орган на банката и други лица со
посебни права и одговорности во банката кои биле
казцети за прекршок од став 1 точки 7 до 26 на овој
член, една година по правосилноста на одлуката ќе им
биде забрането да извршуваат високи раководни должности во банката.
Член 120
Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе
се казни за прекршок правно лице, доколку:
1} го повлече основачкиот капитал;
2} врши работи спротивно на член 5 од овој закон и
3) постапи спротивно на член 3 став 2 од овој
закон.
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Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок одговорното лице во правното
лице.
Член 121
Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок физичко лице, доколку:
1} го повлече оснивачкиот капитал;
2) врши банкарски работи спротивно на член 5 од
овој закон и
3) постапи спротивно на член 3 став 2 од овој
закон.
XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 122
Со денот на влегувањето во сила на овој закон,
престанува да важи Законот за банки и штедилници
("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/93, 78/93, 17/96, 37/98 и 25/00), освен одредбите од
глава II Штедилници, дел Ш-а Фонд за осигурување на
штедни влогови и одредбите на членовите од 93-а до
93-л делот 2-а Агенција на Република Македонија за
санација на банка членовите 131-6 и 131-г.
Штедилниците и Поштенската штедилница, основани според одредбите на Законот за банки и штедилници ("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/93,78/93,17/96,37/98 и 25/2000) продолжуваат со работа во рамките на овластувањата опишани во дозволата за основање и работење.
Поштенската штедилница може да се реорганизира во Поштенска банка во рок од десет години од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 123
Одредбите на членот 9 од овој закон ќе се применуваат до 1 јануари 2003 година.
Член 124
Банките основани во Република Македонија до денот на влегување во сила на овој закон се должни да
го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од Денот на неговото влегување во сила.
Член 125
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2542.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ
НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА
"МАЈКА ТЕРЕЗА"
Се прогласува Законот за плаќање на доплатна
поштенска марка "Мајка Тереза",
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јули 2000 година.
Претседател
Бр. 07-3367/1
на Република Македонија,
26 јули 2000 година
Борис Трајовски, с.р.
Скопје
Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА
МАРКА "МАЈКА ТЕРЕЗА"
Член 1
Со овој закон се воведува обврска за плаќање на
доплатна поштенска марка "Мајка Тереза" во внатрешниот и надворешниот поштенски сообраќај.
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Член 2
Доплатната поштенска марка се плаќа на сите
поштенски пратки, освен на весници и списанија, во
периодот од 26 август до 13 септември 2000 година, во
вредност од 100% од износот на номиналната вредност на поштенската марка за писма со тежина до 20
грама.
Член 3 .
Приходот од доплатата поштенска марка ќе се
користи за реализирање на хуманитарни активности
сврзани со мисијата на Мајка Тереза во Република
Македонија.
Член 4
Средствата од доплатата поштенска марка ги
наплатува Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје.
Наплатените средства Јавното претпријатие за
поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје е
должно да ги уплатува на сметката за сопствени приходи на Собранието на Република Македонија број
40100-788-4660 - приходи од доплатната поштенска
марка "Мајка Тереза".
Со средствата од доплатната поштенска марка располага Одборот за одбележување на 90 години од раѓањето на Мајка Тереза.
* Распределувањето на остварените средства ќе се
уреди со посебен акт.
Член 5
Контрола над наплатувањето и уплатувањето на
средствата според овој закон врши Заводот за платен
промет.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2543.
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13, а во врска
со член 94 став 4 од Уставот на Република Македонија
и член 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.
59/2000), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 27 јули 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За претседател на Владата на Република Македонија е избран ЈБубчо Георгиевски.
2. За министри кои ќе раководат со одделни министерства, се избрани:
Љубен Пауноски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за одбрана,
Доста Димовска, за министер кој ќе раководи со
Министерството за внатрешни работи,
м-р Џевдет Насуфи, за министер кој ќе раководи
со Министерството за правда,
Александар Димитров, за министер кој ќе раководи со Министерството за надворешни работи,
Никола Груевски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за финансии,
м-р Борко Андреев, за министер кој ќе раководи
со Министерството за економија,
Марјан Ѓорчев, за, министер кој ќе раководи со
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
д-р Драган Даниловски, за министер кој ќе раководи со Министерството за здравство,
д-р Гале Галев, за министер кој ќе раководи со Министерството за образование и наука,
Бедредин Ибраими, за министер кој ќе раководи
со Министерството за труд и социјална политика,
Џемали Саити* за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа,
м-р Ганка Самоиловска Цветанова, за министер
кој ќе раководи со Министерството за култура,
Љупчо Балкоски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за транспорт и врски и
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Тони Поповски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за животна средина и просторно планирање.
3. За други членови на Владата (министри без ресор), се избрани:
д-р Васил Тупурковски и
Ернад Фејзулаху.
4. Со изборот на Владата на Република Македонија на членовите на Владата од претходниот состав кои
не се избрани, им престанува функцијата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Маке дониј а".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател
Бр. 07-3393/1
на Собранието на Република
27 јули 2000 година
Македонија,
Скопје
д-р Саво Климовски, с.р.

2544.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот
на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија"
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 26 јули 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Кавадарци се разрешува
Тодор Митров. •
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3392/1
26 јули 2000 година
- Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

2545.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите
("Службен весник на Република Македонија" бр.
36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јули 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА
НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ
1. Собранието на Република Македонија огласува
дека ќе врши избор на
- еден судија н& Апелациониот суд во Скопје.
2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите предвидени во член 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање работен однос во орган на државната управа,
кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција
и кој има работно искуство со потврдени резултати на
правни работи по полагањето на правосудниот испит
над девет години), пријавите со потребните документи
да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок
од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во
"Службен весник на Република Македонија".
3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на
Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3390/1
26 јули 2000 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

29 јули 2000

2546.
Врз основа на член 42, а во врска со член 45 од Законот за судовите ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јули 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО
1. Собранието на Република Македонија огласува
дека ќе врши избор на
- претседател на Основниот суд во Тетово.
2. Заинтересираните кандидати, судии на Основниот суд во Тетово пријавите да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката во "Службен весник на Република Македонија".
3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на
Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3391/1
26 јули 2000 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.јј.

2547.
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91,46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јули 2000
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
(СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР) СКОПЈЕ
Се дава согласност на одредбите на Статутарната
одлука за изменување на Статутот на Јавната здравствена организација Стоматолошки клинички центар Скопје, Д1то ја донесе Управниот одбор на Јавната
. здравствена организација Стоматолошки климички
центар - Скопје, на седницата одржана на 24 ноември
1999 година.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3365/1
26 јули 2000 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.
—

ОгласежМл
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР

ј

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 15934/99, во рјегистарската влошка бр. 020251
267-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец на Авто такси БОН-ТОН
ТП Атанасовски Душко Јонче ул. "Првомајска" бр. 4-а.
Дејност: 60.22 - такси превоз.
Во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во
правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување е Атанасовски Јонче - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
15934/99.
(10700)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 62/2000, во регистарската влошка бр. 020255
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577-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво компјутерски центар СТАРСКОМ Шемије ДООЕЛ увоз-извоз
Гостивар ул. "Мара Угриноска" бр. 44.
Дејности: 30.02,52.11,52.24,52.21,52.22,52.23,52.12,
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
52.50, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.72, 52.72/1,
52.72/2, 52.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31,
51.32, 51.33, 51.34, 51.23, 51.39; 51.41, 51.42/1, 51.42/2,
51.24, 51.25, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.36, 51.37,
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 51.64, 55.11, 55.12, 55.30,
55.30/1, 63.30, 744.12, 74.84, 65.12/3, 55.40, 55.51, 55.52,
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50,
72.60, 74.40. Во надворешнотрговски промет ќе ги
врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^ п р е хранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, реекспорт,
консиганциони и комисиони работи.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет друштвото одговара со
сите свои средства.
Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет Зибери Шемије - управител без ограничување. Осноцач Зибери Шемије.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
62/2000.
(10702)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 587/2000, во регистарската влошка бр. 020254
617-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги
ТТ ТРЕЈД Лиле и др. ДОО експорт-импорт Скопје,
ул. "Ѓорѓи Андреевиќ-Кун" бр. 336.
Содружници на друштвото се: Лиле Коста диновска од Скопје, ул. "Горѓи Андреевски-Кун" бр. 336,
државјанин на Република Македонија; и Сашко Костадиновски од Скопје, ул. "Ѓорѓи Андреевиќ-Кун" бр.
336, државјанин на Република Македонија.
Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2,
15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1,
17.40/2,17.54/1,17.54/2,18.21,18.22,18.23, 50.10, 50.30/1,
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.15,„51.16, 51.17,
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34, 51.36, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56,
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2,
52.44/3, 52.44/4,52.45,52.47, 52.62, 52.72/1,52.72/2, 52.74,
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21,
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12,74.14,74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона и консигнациона продажба, реекспорт, услуги на
меѓународен транспорт на стоки и патници, други услуги во врска со меѓународниот транспорт, како: меѓународна шпедиција, складирање, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, туристички
услуги и туристичкоагенциски услуги.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување на друштвото е Лиле Костадиновска, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр.
587/2000.
(10703)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 677/2000, во регистарската влошка бр. 020256
937-6-09-000, ја запиша во трговскиот регистар Сендвичара ТОДИ ТП Тодорка Давитко Љондова ул.
"Трифун Хаџи Јанев" бр. 8/6, Скопје.
Основач: Тодорка ЈБондова, ул. "Трифун Хаџи Јанев" 8/6, Скопје, одговара со целиот свој имот.

Бр. 63 - Стр. 4203

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 52.11, 52.21, 52.24, 52.25,
52.27.
Во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во
правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.
Тодорка Љондова, управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
677/2000.
(10704)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 11/2000, во регистарската влошка бр. 020246
637-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за ревизија МЗТ ИРИ
РЕВИЗОР Горка и др. ДОО Скопје ул. "Перо Наков"
бб.
Друштво за ревизија МЗТ ИРИ РЕВИЗОР Горка
и др. ДОО Скопје ул. "Перо Наков" бб. Содружници: ,
МЗТ ИРИ-ПРОИЗВОДСТВО Скопје и Горка Тодоровска од Скопје.
Дејности: 74.12,74.13,74.14,74.84, вршење ревизија
во смисла на Законот за ревизија, испитување и оценка на финансиските извештаи и сметководствените .
искази, како и податоци и методи применети во нивното составување, давање независно професионално
мислење за тоа дали тие извештаи вистинито и објективно ја прикажуваат состојбата на средствата, капиталот, побарувањата и обврските и разултатите на работењето на субјектот на ревизијата, испитување и
оценка на работењето, организираноста на деловните
функции, начинот на донесувањето на деловните одлуки, функционирањето на информативниот систем
кај субјектите на ревизија како и други прашања значајни за работењето на истите, давање услуги и совети
од областа на сметководството, финансиското работење, анализи на работењето, проценување на вредноста на субјектот, организација и воведување на интерна
ревизија, даночни совети, организација и контрола на
деловниот потфат на правните лица како и други
слични работи.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
11/2000.
(10705)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 245/2000, во регистарската влошка бр. 020251
887-6-06-00, го запиша во трговскиот регистар Екрем
Неџмедин Селими ТП РАДИО ТАКСИ ЕКО е. Желино - Желино.
Фирма: Екрем Неџмедин Селими ТП РАДИО
ТАКСИ ЕКО од е. Желино - Желино, а основач е Екрем Неџмедин Селими од е. Желино - Желино, државјанин на Р. Македонија.
Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен
сообраќај, слободен, 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.
Одговорност: Екрем Неџмедин Селими одговара
лично со целиот свој имот. Овластено лице: овластено
лице на ТП РАДИО ТАКСИ ЕКО е Екрем Неџмедин
Селими, управител со неограничено овластување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
245/2000.
(10707)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 14514/99, во регистарската влошка бр. 020273
097-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за промет и услуги Р.И.Н. Оливер
ДООЕЛ Скопје ул. "Владимир Комаров" 29/1-2, Скопје.
Назив на фирмата: Друштво за промет и услуги
Р.И.Н. Оливер ДООЕЛ Скопје ул. "Владимир Комаров" 29/1-2, Скопје.
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, .20.20, 20.30, 20.40,
20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25,
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24,
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22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 30.01, 30.02, 50.10, 50.20, 50.30,
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3,
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16,
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31,
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.3, 51.47,
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62,
51.63, 51.64, 51.65; 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.42,
52.43,52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72,
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3,
71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40,
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13,
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.81,
74.82, 74.83, 74.84. Во надворешнотрговскиот промет,
дејности се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување, малограничен промет со соседните земји.
Михајловски Оливер - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
14514/99.
(10708)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 13440/99, во регистарската влошка бр. 020225
247-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец - ТП на Авто-такси КАНИКО ТП Јосип Драги Крстиќ, ул. "Волгоградска"
бр. 9/1-1, Скопје.
Дејности: 60.22 - такси превоз, 60.21 - превоз на
патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.23 превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.
Основач и утоавител Јосип Крстиќ од Скопје ул.
"Волгоградска" бр. 9/1-1.
Во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со
целокупниот свој имот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
13440/99.
(10711)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 15082/99, во регистарската влошка бр. 020256
047-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЈ1 на Друштво за посредништво и
патничка агенција ФЛОМАК Зоран ДООЕЛ експортимпорт Скопје ул. "Иво Лола Рибар" бр. 70-6.
Основач на друштвото е Цветановски Зоран од
Скопје.
Дејности: 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 55.30/1,
55.30/2, 63.30, 63.40, 65.12, 70.31, 74.40, 74.50, 74.84,
51.21, 51.32, 51.34. Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет: застапување на странски фирми: 51.36, 61.41,
51.42,51.42/1,51.42/2,52.11,52.12, 52.41, 52.42,52.43.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените
обврски во правниот промет со трети лица одговара
со сите свои средства.
Управител на друштвото е Цветановски Зоран и
застапник во надворешнотрговското работење.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр.
15082/99.
(10715)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 11969/99, во регистарската влошка бр. 020242
447-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето»] на Друштво за проектирање, градежништво и
инженеринг
финг ХИДРОПЛЕЈ Страшо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" 34/3-5.
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Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23,
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43,
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.40/1,50.40/2,50.40/3,50.40/4,50.50,51.11, 51.12,51.13,
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23,
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3, ,52.44/4,52.45, 52.46,52.47,
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31,
70.32, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30,
74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, увоз на стоки од странство заради индустриска
преработка, доработка и обработка во домашни производни друштва, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, работи за посредување за надворешниот трговски промет, увОз-извоз
на стоки и услуги во малограничен промет со сите соседни земји на Република Македонија: СР Југославија,
Албанија, Грција и Бугарија.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сиот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е Страшо Бошков - управител
без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
11969/99.
(10716)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 169/2000, во регистарската влошка бр. 020252
1137-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги
ПЛДВА ЛИНИЈА Сашо ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Благој Горев" бр. 211-а, Велес.
Назив: Друштво за производство, трговија и услуги
ПЛАВА ЛИНИЈА Сашо ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште: ул. "Благој Горев" бр. 211-а, Велес.
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/4, 01.12, 01.12/2, 01.13,
01.21, 01.22, 01.25, 01.30, 01.41/2, 02.01, 14.11, 14.21,
14.50, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2,
15.86, 15^96, 15.98/2, 20.30, 20.51, 21.22, 22.14, 26.61,
26.66, 29.11, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.55, 29.71,
29.72, 31.10, 31.20, 31.50, 36.11, 36.12, 36.13, 37.10, 37.20,
40.10/1,40.10/2,45.33,50.10,50.20,50.30,50.30/1,50.30/2,
50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70,
52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3,
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63,
55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 74.12, 74.13,
74.14, 74.15, 74.40, 74.84, 92.62, 93.04, 93.05, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и посредување, консигнациЈа, реекспорт, туристички услуги.
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
ќе одговара во висина на сите свои средства. Овластено лице за застапување е Душаноски Сашо од Велес,
управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
169/2000.
(10717)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 322/2000, во регистарската влошка бр. 020304
527-8-03-000, ГО запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија, услуги
и превоз ЛАСГОВАЧКО ПОЉЕ Дејан ДООЕЈ1 увозизвоз Куманово, е. Проевце.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .

Друштвото е основано со изјава за основање од
17.01.1999 година, а содружник на друштвото е Накевски Дејан од Куманово, е. Проевце..
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1,
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30,
01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.51, 15.61, 15.71,
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.91, 15.93, 15.98/1,
15.98/2,17.40/1,17.52,17.72,19.20,19. 30,50.30/1,50.30/2,
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.17, :51.19, 51.21, 51.22,
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44,
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57,
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, ;52.27, 52.33, 52.41,
52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3,5^,.44/4,52.45,52.26,
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63-, 55.30/1, 55.30/2,
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.83, 74.84,
92.33, 92.34, 93.01. Надворешна трго Егаја: надворешна
трговија со прехранбени производи, ]н адворешна трговија со ^прехранбени производи, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнацион а продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Гр ција и СР Југославија, туристички работи во странство, меѓународна
шпедиција.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени §6 правниот промет со трети лх *ца друштвото
одговара со сиот свој имот.
ЈЈицето овластено за застапување ве» внатрешен и
надворешен трговски промет е Накевск и Дејан, управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр.
322/2000.
(10718)
Основниот суд Скопје I - Скопје, с о решението
Трег. бр. 306/2000, во регистарската влошка бр. 020304
617-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво за
трговија и услуги ДМ Добре ДООЕЛ К авадарци, ул.
"29-ти Ноември" бр. 10.
Основач: Добре Мукаетов, ул. "29-ти Нрември"
бр. 10, Кавадарци.
Дејности: 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.« 42, 52.44/3,
52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52. 44/4, 52.47,
52.26, 52.33, 52.12, 52.24, 52.21, 52.22, 52 .23, 52.25,
50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.34, 51.23,
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.4 2/1, 51.24,
51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.34, 51.44, 51.55, 51 ..53, 51.56,
51.47, 51.70, 51.45, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51 .52, 51.57,
51.51, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.3С), 01.13/1,
01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.13, 01.41,
45.31, 45.33, 45.34, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45..11, 45.43,
45.45, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/2, 74.20/3, 74.^4, 63.40,
60.24.
Овластувања: во правниот промет со трепти лица
друштвото настапува во свое име и за своја см етка. За
обврските сторени во правниот лромет со тре ти лица
друштвото одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување: Добре
саетов управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Тр »ег. бр.
306/2000.
( 10719)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше нието
Трег. бр. . 305/99, во регистарската влошка бр. (120153
277-8-0Ј-ООО, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво со ограничена одговорно ст за
производство, услуга и трговија МИТКО-ЕКСГ 10РТ
99 Перо ДООЕЛ Кавадарци ул. "Радњанска" бр. 18.
Единствен содружник - основач на друштво' го е:
Димитров Перо од Кавадарци, со стан на ул. "Рад, њанска" бр. 18, со изјава од 26.12.1998 година.
Дејностите кои што ќе ги врши друштвото« се:
18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10/1, 20.51, 26.52, .'50.10,
50.20, 50.30, 50,50, 50.40, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, ^51.31,
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,51.39, -И. .41,

Бр. 63 - Стр. 4203

51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,52.27, 52.33, 52.41,
52.42,52.43,52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72,
55.30/1,55.30/2,55.40,60.21,60.22,60.23,60.24.
Друштвото во надворешнотрговското работење
(надворешнотрговскиот промет) ќе ги врши следнитедејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи, реекспорт.
Во правниот промет со друштвото истапува во
свое име и за своја сметка. Во обврските сторени во
правниот промет друштвото одговара со целиот свој
имот.
Овластено лице за застапување и претставување
на друштвото во внатрешно и надворешнотрговското
работење (внатрешно и надворешнотрговскиот промет) е лицето Димитров Перо - управител на друштвото, без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
305/99.
(10720)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 14304/99, во регистарската влошка бр. 020246
937-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво со ограничена одговорност за
производство и трговија МАРКОС-2000 Сашо ДООЕЛ Кавадарци ул. "Игман" бр. 23-2/17, Кавадарци.
Основач на друштвото за производство и трговија
МАРКОС-2000 Сашо ДООЕЛ Кавадарци е Сашо Еленов - управител на друштвото, со изјавата од
25.08.1999 година.
Дејности кои што ќе ги извршува друштвото се:
27.51, 27.52,27.53, 27.54,28.40,27.21,28.75,28.22,29.13,
28.73, 28.74, 28.11, 28.12, 28.21, 28.61,29.72, 36.11, 36.12,
36.13, 33.10/1, 29.24, 35.50, 36.14, 36.63, 35.20, 36.62,
31.20, 31.40, 31.61, 31.50, 25.22,19.30, 25.21,25.23, 25.24,
36.50,14.11,14.12, 26.70,14.21,15.31,15.32,15.33,15.89,
15.87, 45.31, 45.33, 45.34, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23,
52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43,
52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.33,
52.50, 52.12, 50.30/1, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38,
51.31, 51.34, 51.35, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41,
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44,
51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.40/1, 51.66, 51.51,
51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 74.40,
74.13, 74.84, 63.40, 74.20/3, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3,
01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25,
01.22/2, 15.12, 50.20, 50.40/4, 52.74, 28.30, 28.52, 28.63,
28.62, 36.22, 28.72, 28.71, 28.51, 32.10, 33.40, 36.30, 36.40,
36.61, 36.62, 22.23, 36.21, 22.22, 29.40, 36.14. Друштвото
ќе врши надворешнотрговски промет (надворешнотрговско работење) со следните дејности: надворешна
трговија, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во
правниот промет друштвото одговара со сите свои
средства.
Овластено лице за застапување и претставување
на друштвото во работите од надворешно и внатрешнотрговскиот промет (надворешно и внатрешнотрговско работење) е лицето Сашо Еленов - управител на
друштвото без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр.
14304/99.
(10721)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 282/2000, во регистарската влошка бр. 020252
397-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец - поединец ТП на Сервис за одржување и поправка на моторни возила ЛОМБАРДИНИ
ТП Зоран Димитар Спиркоски Скопје, ул. "Китка" бр.
23.
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Дејности: 50.20 - одржување и поправка на моторни возила, 50.30/2 - продажба на мало на делови и прибор за моторни возила.
Основач и управител е Зоран Спиркоски од Скопје, со стан на ул. "Лазар Димитров" бр. 17.
Во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара
лично со целокупниот свој имот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр.
282/2000.
(10722)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 77/2000, во регистарската влошка бр. 020256
017-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за угостителство, туризам, градежништво, производство, услуги и трговија МОНАКО Садет и др. ДОО екСпорт-импорт Тетово ул.
"ЈНА" бр. 62.
Седиште: Тетово ул. "ЈНА" бр. 62.
Основачи: Садет Алим од Тетово, ул. "ЈНА" бр.
62, Алим Медиха од Тетово, ул. "ЈНА" бр. 60 и Абдирезак Алим од Гостивар, ул. "Илинденска" бр. 239.
Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21,
01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 02.02, 10.30,
14.11,14.21,14.40,15.11,15.12,15.13,15.31,15.32,15.42,
15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85,
15.98/1, 15.98/2, 17.71, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10,
19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 24.20,
24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.66, 51.17, 51.19, 51.31,
51.33, 51.36, 51.38, 51.39, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.43, 52.44,
52.44/2,52.44/3,52.46, 52.50,55.30/1,55.30/2,55.40,60.21,
60.22,60.23, 60.24,63.21,63.30,74.70,74.82,74.84,93.05.
Неограничени овластувања, целосна одговорност.
Садет Алим - управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
77/2000.
(10724)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 13363/99, во регистарската влошка бр. 020245
357-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Колонијал РИКО ТП Ристо Глигор Ангеловски е. Мамутчево, Велес.
Дејност: 52.11 - трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун.
Трговецот поединец во правниот промет ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе
одговара лично со целиот свој имот.
Управител на ТП е Ристо Ангеловски.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
13363/99.
(10725)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 554/2000, во регистарската влошка бр. 020248
857-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Малик Шефкет Хисмани ТП МАЛИК превоз на стоки Тетово, ул. "Преспанска" бр. 44.
Основач е Малик Шефкет Хисмани од Тетово, ул.
"Преспанска" бр. 44, државјанин на Република Македонија.
Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен
сообраќај, линиски, 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз
на патници во другиот друмски сообраќај, слободен,
60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.
Малик Шефкет Хисмани одговара лично со целиот својм имот.
Овластено лице на ТП МАЛИК превоз на стоки
Тетово е Малик Шефкет Хисмани од Тетово, управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
554/2000.
(10726)
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Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението
Трет. бр. 14629/99, во регистарската влошка бр. 020254
277-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за трговија и услуги
ТАППС Мицхеле; Владимиро и други ДОО експортимпорт Скопје, ули "Васил Главинов" бр. 10/2^6.
Дејности: 51.2Н, 51.22,51.23,51.24,51.25,51.31,51.32,
51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42,
51.43, 51.44, 51.45 , 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55,
51.56, 51.57, 51.61 , 51.62, 51.63, 61.64, 51.65, 51.66, 51.70,
52.11, 52.12, 52.21., 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,
52.32, 52.33, 52.41., 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.50, 52.(51, 52.62, 52.63, 55.30/2, 63.30, 74.12,
74.13,74.14,74.4С1,74.82,74.83,74.84,93.05. Надворешна
трговија: надвор ешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на застапување и посредување во надворешнотрговскиот п р омет, застапување на странски правни и физички лица, угостителски и туристички услуги,
малограничен промет со соседните земји.
Во правнио т промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски сторени во правниот промет со трети лица
друштвото ОДЈ товара со целокупниот свој имот.
Содружници во друштвото се: 1. Трони Мицхеле
Владимиро ојј I Рим - Р. Италија, 2. Арбиб Мауризио од
Рим - Р. Итал ија, 3. Пелосо Бруно од Авелино - Р Италија и 4. Пелр 1ззари Гиусеппе од Адро - Р. Италија.
Лице овл астено за застапување на друштвото во
внатрешниот - и надворешниот промет со трети лица е
лицето Стои. пееска Елизабета од Скопје, управител со
неограничен и овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
14629/99.
(10727)
Основни о т суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 429/ 2000, во регистарската влошка бр. 020254
5/7-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Д О О согласно ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги АПРИЈ1ИА Деан и Алекс а д а р ДО О увоз-извоз, Скопје ул. "Народен фронт",
ТЦ БеверЈ ли Хилс, локал бр. 27.
Фирма и Друштво за производство, трговија и услуги АПРИ ЛИА Деан и Александар ДОО увоз-извоз,
Скопје. Седиште: ул. "Народен фронт", ТЦ Беверли
Хилс, ЛОЈ кал бр. 27. Содружници во друштвото се: 1.
Деан Јос исковски од Скопје, ул. "Дванаесетта ударна
бригада" ор. 40-6 и 2. Александар Димитриевски од
Скопје,) гл. "Деветти Мај" бр. 4.
Дејности: во внатрешниот трговски промет 01.11,
01.11/1, (01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2,
01.13,01.113/1,01.13/2,01.21,01.22,01.22/1,01.22/2,01.23,
01.24, 01..25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42,
02.01, 0;Ш2,15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33,
15.41,1.' 5.412,15.43,15.51,15.52,15.61,15.62,15.71,15.72,
15.81,1.'5.81/1,15.81/2,15.82,15.82/1,15.82/2,15.83,15.84,
15.85,1 5.86,15.87,15.88,15.89,15.91,15.92,15.93,15.94,
15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12,
17.13,117.114, 17.15, 17.16,17.17,17.21,17.22,17.23,17.24,
17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53,
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21,
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10,
20.10/ 1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11,
21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.31, 22.32, 22.33,
24.20 , 24.30, 24.51, 24.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1,
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4,
50.50 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18,
51.19), 51.21, 51.22, 51.23, 51*24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,
51.3'*, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42,
51.4'2/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,
51.5 3, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64,
51.6 6', 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.' Ш1, 52.44/2, 52.44/3,52.44/4, 52.45,52.46, 52.47,52.48,
52.. 50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2,
52. 73., 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22,
55 .231, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21,
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60.22,60.23, 60.24, 63.11, 63.12,63.21,63.30,63.40, 64.12,
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21,
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40,72.10,72.20,72.30,72.40,
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2,
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83,
74.84, 75:13, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03,93.04,
93.05,95.00.Надворешнотрговски промет: надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници,
реекспорт, консигнациЈа, застапување на странски
фирми, посредување во надворешнотрговскиот промет, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, консалтинг услуги, шпедиција,
малограничен промет со други земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.
Друштвото во правниот промет истапува во свое
име и за своја сметка. Друштвото за обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара со
целиот свој имот.
Работите на внатрешниот и надворешниот трговски промет со друштвото ќе ги врши управителот, а за
управител на друштвото се именува лицето Маргарита Димитриевска, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр.
429/2000.
(10728)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 700/2000, во регистарската влошка бр. 020252
827-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-

Гостивар.
Трговското друштво е основано со акт за основање - изјава бр. 01/1 од 07.02.2000 година, а основач е
Хасани Бедри од Гостивар. Дејноста на друштвото е:
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 20.52, 36.11,
36.12, 36.13, 36.15, 01.22/1, 01.24, 01.25, 02.01, 05.02,
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1,
15.86, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40,
24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2,
45.22, 45.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51,12, 51.13,
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23,51.24,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,51.36, 51.37, 51.38, 51.39,
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47,51.51,51.53,51.54,51.55,
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51:64,51.66,51.70,52.11/52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41,52.42,
52.43,52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1,
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40,
65.12/3,71.10,74.12,74.13,74.14,74.84.
Управител е Хасани Бедри - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
700/2000.
(10730)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 14272/99, во регистарската влошка бр. 020247
777-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за промет, производство
и услуги ИГИ КОМПАНИ Јулијана ДООЕЛ увозизвоз Скопје, ул. "Валандовска" бр. 2/2-5, Скопје.
Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.22,52.24,52.26,52.33,
52.41, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 50.10,
50.50, 50.30, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.41, 51.51,
51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.70,45.31, 45.32,45.33, 36.11,
37.20, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51,15.85,15.98, 55.51, 55.30,
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.40, 63.30,
74.12, 74.13,74.40,74.84,72.30,74.40,70.20, надворешна ,
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи, реекспорт, консиѓнација, комисиони работи, застапување на странски
фирми во Р. Македонија, малограничен промет со
Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, ускладиштување на
стоки, шпедиција.

Бр. 63 - Стр. 4203

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет кон трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.
Лице овластено за застапување на друштвото во
внатрешниот и надворешниот промет е Јорданова Јулијана - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
14272/99.
(10731)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 857/2000, во регистарската влошка бр. 020253
487-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за услуги и трговија ДЕНАЛ Виктор ДООЕЛ Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 1/1-13.
Усогласување согласно ЗТД од страна на содружникот Виктор Александров од Скопје. Седиште на
друштвото е во Скопје на ул. "Горче Петров" бр. 1/113.
Дејности: 29.71, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2,
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50,
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.22,
51.24, 51.25, 51.35, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.26,
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3,
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62,
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, поправка на електрични и електронски апарати за игри на среќа, поправка на таксиметри, поправка на електронски медицински апарати, поправка на слушни апарати, 72.10,
72.20/72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.30, 74.84, 93.05.
НТР: надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и
услуги, реекспорт, консигнациона продажба на странска стока, комисиони работи, малограничен промет со
соседните земји.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет друштвото одговара* со
сиот свој имот.
Лице овластено за застапување и претставување на
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е
Виктор Александров - управител со неограничени
овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
857/2000.
(10732)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 524/2000, во регистарската влошка бр. 020252
607-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги
ФИЕС Славчо ДООЕЈ1 Скопје, ул. "Горче Петров"
бр. 1/1-22.
Основање на ДООЕЛ согласно ЗТД од страна на
содружникот Славчо Славески од Скопје. Седиште на
друштвото е во Скопје на ул. "Ѓорче Петров" бр. 1/1' Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22,
25.23, 25.24, 28.11, 28.12,. 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52,
28.63,28.71,28.72,28.73,28.74,238.75,36.62,51.22,51.23,
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44,
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57,
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,
52.42,52.43,52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30,
55.30/1,55.30/2,55.40,63.30,63,63.40,74.13,74.14,74.20,
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.04, 93.05. НТР: Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување
и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба на странска стока, туристичко-угоститедски услуги.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
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сторени во правниот промет друштвото одговара со
сиот свој имот.
Лице овластено за застапување и претставување на
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е
Славчо Славески - управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр.
524/2000.
(10733)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 772/2000, во регистарската влошка бр. 020253
987-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАППЛАНД Кирил и др. ДОО Скопје, ул. "Славејко
Арсов" бр. 6-а.
Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство,
трговија и услуги ЛАППЛАНД Кирил и др. ДОО
Скопје ул. "Славејко Арсов" бр. 6-а. Содружници се;
1. Кирил Арџелиев од Скопје, ул. "Славејко Арсов"
бр. 6-а и 2. Аки Ласи Јоханес Ринта Саенти од Ктоика,
Држава Финска. Седиште на ТД е во Скопје, ул. Славејко Арсов" бр. 6-а.
Дејности на ТД се: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30,
20.40, 20.51, 20.52, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22,
45.24, 45.25, 45.31, 45.32,45.33,45.34,45.41,45.42,45.43,
45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50,
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15,51.16,51.17,51.18, 51.19,
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,51.31,51.32,51.33,51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53,
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65,
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.48,
52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11,
55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10,
61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20,
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20,
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40,
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со ^прехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, угостителски и туристички услуги, реекспорт, изведување
на градежни и инвестициони работи во странство, посредување и застапувале во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства.
Управител и застапник на ТД во надворешен промет е Аки Ласи Јоханес Ринта Саенти - управител без
ограничување во овластувањата
Од ОсетСОБНИОТ суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
772/2000.
(10734)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 602/2000, во регистарската влошка бр. 020252
987-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија
и услуги ДИ-ЈО, Снежана ДООЕЛ експорт-импорт,
Скопје ул. "Васко Карангелевски" бр. 25/23.
Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ДИ-ЈО, Снежана ДООЕЛ експорт-импорт, СкопЈе
ул. "Васко Карангелевски" бр. 25/23.
Дејности: 05.02,20.10,20.40,20.51,20.52,21.21,21.22,
21.25,25.13,25.22, 25.23,25.24,51.11,51.12,51.13,51.15,
51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22,51.23,51.24,51.31,51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,51.38,51.39,51.41,51.42,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53,
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41,52.42,
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48,
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30,74.12,74.13,74.14, 93.02.
надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^ п р е хранбени производи, меѓународен транспорт.
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Овластување: Друштвото во правниот промет со
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Одговорност: За обврските сторени во правниот промет
со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.
Управител: Снежана Јовановска - управител со
неограничени овластугања.
Од' Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
602/2000.
(10735)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 281/2000, во регистарската влошка бр. 020251
937-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство и
трговија ЕМ-КОМПАНИ Софче ДООЕЛ Гевгелија,
ул. "Горѓи Стамов" бр. 1.
Единствен содружник Софче Стамова од Гевгелија ул. "Даме Груев" бр. 4/10.
Дејности: 01.13/2, 01.24, 15.61, 15.81, 15.91, 15.98/2,
17.40,15.81/2,17.40/1,15.81/2,17.40/2,50.40,50.50,51.21,
51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45,
51.51, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.51,
55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 74.12,
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со ^прехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници,
меѓународна шпедиција.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои Средства.
Софче Михајлоца - управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
281/2006.
(10736)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 15141/99, во регистарската влошка бр. 020232
467-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец такси возач Тодорче Пантелемон Јовановски СА-ТА ТП.
Упис во трговскиот регистар на трговец поединец
такси возач Тодорче Пантелемон Јовановски СА-ТА
ТП, ул. "Црниче" бр. 9 - Скопје. Основач: Тодорче Јовановски од Скопје.
Дејности: 60.21,60.22,60.23,60.24.
Во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати
во правниот промет со трети лица ТП одговара со целокупниот личен имот.
Тодорче Јовановски - управител со неограничени
овластувања во рамките на запишаните дејности.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
15141/99.
(10739)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 11836/99, во регистарската влошка бр. 020189
487-6-0о-000, го запиша во трговскиотрегистар Трговец поединец такси возач Игор Љубе Спасовски ЕЛЕНА ТП ул. "Крсте Мисирков" бр. 63/11, Скопје.
Упис во трговскиот регистар на трговец поединец
такси возач Игор Љубе Спасовски ЕЛЕНА ТП. Полн
назив: Трговец поединец такси возач Игор Љубе Спасовски ЕЛЕНА ТП. Скратен назив: ТП такси возач
Игор Љубе Спасовски ЕЛЕНА. Седиште: ул. "Крсте
Мисирков" бр. 63/11, Скопје. Основач: Игор Спасовски.
Дејности: 60.21,60.22,60.23,60.24.
Во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка. За обврските настанати во
правниот промет со трети лица ТИ одговара со целокупниот личен имот.
Игор Спасовски - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр.
11836/99.
(10740)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 752/2000, во регистарската влошка бр. 020254
777-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Такси превоз ТП ЧИЧЕК ТАКСИ
Амди Емро Рушитовски е. Житинани Центар Жупа.
Основач: Амди Рушитовски од е. Житинани Центар Жупа.
Дејности: 60.21,60.22,60.23,60.24.
Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој личен имот.
Управител - Амди Рушитовски, без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
752/2000.
(10742)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 556/2000, во регистарската влошка бр. 020252
567-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Трговија на мало со козметички и
тоалетни препарати ТП ЛОРЕАЛ Рената Сали Уштеленца ул. "8 Септември" бр. 20, Дебар.
Основач: Рената Уштеленца од Дебар ул. "29 Ноември" 11.
Дејност: 52.33.
Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој личен имот.
Рената Уштеленца - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
556/2000.
(10734-а)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 944/2000, во регистарската влошка бр. 020254
717-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на
Јовица Томислав Стојковски ПИНОКИО 3 резбар ТП
ул. "Скупи" бр. 23, Скопје.
Назив и седиште на основачот: Јовица Томислав
Стојковски ул. "Скупи" бр. 23, Скопје.
Дејности: 20.51 - производство на други предмети
од дрво, 36.14 - производство на друг мебел, 52.44/1 трговија на мало со мебел.
Овластување: Трговецот поединец во правниот
промет со трети лица настапува во свое име и за своја
сметка. Вид и обем на одговорноста: За обврските
сторени во правниот промет со трети лица трговецот
поединец одговара со целиот свој имот.
Ј1ице овластено за застапување: Јовица Томислав
Стојковски - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
944/2000.
(10745)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 600/2000, во регистарската влошка бр. 020252
667-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за компјутерски активности, информатички консалтинг, изнајмување,
промет и услуги ДЕ-ТА КОМ Дејан ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Димитрија Пуловски" бр. 78/1-6, Скопје.
Основач: Дејан Тасевски од Скопје со стан на ул.
"Димитрија Чуновски" бр. 78/1-6.
Друштвото ќе ги врши следните дејности: 50.10,
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.15, 51.16,
51.17, 51.19, 51.43, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.44,
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63,
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22,
60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10,
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60,
74.12,74.83,74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување
во надворешнотрговскиот промет, услуги во меѓународен промет на стоки и патници, меѓународно сообраќајно агенциски работи, реекспорт, консигнациона
продажба.
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Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со целиот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот трговски промет е: Дејан Тасевски - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
600/2000.
(10746)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 407/2000, во регистарската влошка бр. 020253
267-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за услуги, трговија и производство
МЛАДОСТ 2000 Ризова Верка ДООЕЛ Кавадарци ул.
"ЈНА" бр. 34.
Единствен содружник е Ризова Верка од Кавадарци со стан на ул. "Индустриска" бр. 210, со основачки
влог од 164.300,00 денари.
Дејности: 51.11,51.19,50.10,50.20,50.50,51.21,51.22,
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 5Ј.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72,
52.72/1, 72.72/2, 52.74, 5540, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 74.84. Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени
производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција, посредување.и застапување во прометот со стоки и услуги, малограџичен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото за своите обврски одговара со сите свои средства.
Ризова Верка - управител без ограничување во
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
407/2000.
(10747)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 557/2000, во регистарската влошка бр. 020254
937-6^06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец ТП на Авто-такси ЏЕКО
ТП Зејадин Ејуп Џенгис ул. "Струмичка" бр. 4/3-1,
Скопје.
Дејности: 60.22 - такси превоз.
Управител без ограничување - Џенгис Зејадин ул.
" Струмичка" бр. 4/3-1, Скопје.
Во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во
правниот промет со трети лица одговара со целиот
свој имот.
Основач на фирмата ТП е: Зејадин Ејуп Џенгис ул.
"Струмичка" бр. 4/3-1, Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
557/2000.
(10748)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 814/2000, на регистарска влошка бр. 020253907-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за автотранспорт и
производство на сточна храна РОЈАЛ-ИМПЕКС извоз-увоз Страшо ДООЕЛ Велес ул. "Гемиџиска" бр.
12.

Основач: Пачуков Страшо од Велес, со стан на
ул."Максим Горки" бр. 180.
Дејност: 01.11/1,01.11/2,01.11/3,01.11/4,01 г23,01.24,
01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20,
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42,15.43,15.51,15.52,15.61,
15.62,15.71,15.72,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.85,
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15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 19.20,
19.30, 25.11, 25.12, 25.13/50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12,
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22,
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51,35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44,
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57,
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71,
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1,
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12,
70.20, 70.31, 70.32, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 92.72,
93.05, откуп и продажба на земјоделски и сточарски
произоди, лековити билки, шумски плодови, водоземци, печурки, секундарни отпадоци.
Дејности од надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски правни и
физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, туристички услуги.
Овластувања и одговорности: во правниот промет
со трети лица друштвото истапува во свое име и за
своја сметка, а за своите обврски одговара со сите
свои средства.
Овластен потписник Пачуков Страшо - управител,
без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
814/2000.
(15100)

Основач: Сашко Стамевски од Скопје ул. "Воденска" бр. 6/1-5.
Дејности: 50.1,50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/2,50.50,
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19,
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53,
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51,63, 51.64, 51.65,
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.33; 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1,
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,
50.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23,
55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21,
63.30, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40,
,74.13,74.82,74.83,74.84.
Надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрехранбени производи,
продажба на странски стоки на консигнација, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, застапување на странски фирми, реекспорт, увоз
извоз на стоки и услуги на малограничен промет со
Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија и Романија, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување во внатрешен и
надворешен промет е Сашко Стамевски управител
без 01раничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
14805/99.
(15109)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 1885/99, на регистарска влошка бр.
020257137-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство,
трговија и услуги ВЕДА-АГ Ведат ДООЕЛ експортимпорт е. Ваксинце Липково.
Содружник и управител: Ведат Демири од е. Ваксинце Ј1ипково.
Дејности: 01.21, 01.25, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 15.11,
15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.89, 15.98/2, 16.00, 16.00/2,
17.40/1, 17.60, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12,
52.22, 52.24, 26.61, 36.14, 45.21/2, 45.45, 51.10, 50.20,
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22,
51.23, 51.25, 51.31, 51.33, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.43,
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70,
52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43,
52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72,
52.74, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30,
63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција, Албанија и др.,
меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на
стоки во друмскиот сообраќај, застапување и посредување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, консигнации и комисиони работи, угостителски
и туристички услуги, реекпорт.
Во правниот промет друштвото истапува во свое
име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
1885/99.
(15107)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 13192/98, на регистарска влошка бр.
020232327-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на Друштво за производство, промет
и услуги ПАТИКА Владимир ДООЕЈ1 Куманово,
ул."Сава Ковачевиќ" 40.
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85,
17.11,17.12,17.14,17.15,17.16,17.17,17.21,17.22,17.23,
17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1,
17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30,
19.10,19.20,19.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22,
22.23, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.62, 28.73, 28.74,
33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.40, 33.50, 35.12, 36.12, 36.14,
36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20,
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21,
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.44, 51.45,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51:66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1, 52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.47, 52.48,52.50,
52.71, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.12, 63.40, 71.31, 71.32, 71.40, 74.81, 74.82, 74.83,
74.84,92.33,92.34,93.01.
Дејности на надворешниот промет: надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, меѓународен транспорт на патници и стока, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. Овластување на друштвото, неограничени овластувања и целосна одговорност.
Лице овластено за застапување: Марковски Владимир, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
13192/98.
(15110)

Основниот суд Скопје 1 во Скопје, со решението
Трег. бр. 14805/99, на регистарска влошка бр.
020254257-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија на
големо и мало МИДАС Сашко ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје, ул."Народен фронт" бр. 19-а лок.7.б/1 спрат
Т.Д.Ц. Капиштец.

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 13179/98, на регистарска влошка бр.
020241967-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство и
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промет ПАНЧО Мирослав ДООЕЛ Куманово,
ул."Перо Шварц" 10.
Дејности: 15.31,15.32,15.33,15.41,15.42,15.43,15.51,
15.52,15.61,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.84,15.87,
15.85,15.89,17.11,17.12,17.14,17.16,17.17,17.21,17.22,
17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53,
17.72,18.10,18.21,18.22,18.23,18.24,18.30,19.20,19.30,
21.24, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 24.42, 24.65, 25.13, 25.21,
25.22, 25.23, 25.24, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21,
28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.71, 28.72, 28.73,
28.74, 31,50, 31.62, 32.10, 33.10/1, 33.40, 35.12, 36.11,
36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62,
36.63,50.10,50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/2,50.50,51.11,
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21,
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.51, 51.52,51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41,
52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.48,
52.50, 52.63, 52.71, 52Л4, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40,
70.31. Дејности на надворешен промет: надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет со
Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.
Овластувања на друштвото: неограничени овластувања и целосна одговорност.
Лице овластено за застапување: Паневски Мирос а в управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
13179/98.
(15111)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 7533/99, на регистарска влошка бр.
020234117-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на Друштво за производство, трговија, услуги, инженеринг и градежништво АГ Гора** и
други ДОО Скопје ул.Турчин Кокале" бр. 42.
Дејности: 15.13,15.20,15.31,15.32,15.33,29.71,29.72,
30.01, 30:02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62/
32.10, 32.20, 32.30, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40,
33.50, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31,
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, -45.44, 45.45,
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39,
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44,52.44/1, 52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 52.45,52.46,
52.47, 52.48, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21,
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.10,
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3,
74.20/4, 74.20/5, 74.84, 93.05, надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија на непрехранбени производи, посредување и застапување
во областа на шзометот со стоки и услуги,
компензациони работи со странство, реекспорт,
продажба на стоки во консигнациони складишта,
мал ограничен промет со соседните земји (Албанија,
Грција, Бугарија и СР Југославија), меѓународен
транспорт и шпедиција, застапување на странски
фирми.
Во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своја сметка.
За обврските направени во правниот промет со
трети лица одговара со сиот свој имот.
Лице овластено за застапување на друштвото во
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Горан Антиќ, управител без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
7533/99.
(15113)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трет. бр. 11699/98, на регистарска влошка бр.
020118537-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
претворањето на Друштво за надворешен и внатре-
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, шен промет на големо и мало ВОКРИ Селајдин
ДООЕЛ е. Черкези Куманрво.
Основач: Селајдин Муслиу од е. Черкези Куманово.
Дејности: 52.11,52.21,52.22,52.41,52.43,52.46,52.48,
52.47, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.53, 51.55, 51.35,
55.30,55.40.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските
сторени со трети лица друштвото одговара со целиот
имот. Застапување во внатрешен и надворешен промет: Селајдин Муслиу, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
11699/98.
(15115)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 10668/99, на регистарска влошка бр.
020238857-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за
трговија, услуги и откуп НАНЕ КОМЕРЦ Ќемал
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул."Качанички пат"
бр. 3.
Основач на друштвото е лицето: Мујовиќ Кемал
ул."Качанички пат" бр. 3 Скопје.
Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 37.10,
37.20, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.23, 51.41, 52.41,
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 74.84, 50.30/1,
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 50.20,
51.21, 51.23, 51.34, 51.35, 51.39, 51.42/1, 51.51, 51.53,
51.54, 51.55, 51,57, 51.70, 52.25, 52.26, 52.44/1, 15.33,
17.52, 21.21, 25.22, 63.21, 63.30, 63.40, 51.31, 60.23, 60.22,
60.24.
Во надворешниот трговски промет друштвото ќе
ги врши следните дејности: надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со
^прехранбени производи, застапување и посредување
во промет со стоки и услуги, консигнација, реекспорт,
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и
СР Југославија, меѓународна шпедиција.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со целокупниот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот трговски промет е Мујовиќ Ќемал управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
10668/99.
(15117)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 16343/99, на регистарска влошка бр.
020256777-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на Друштво за производство и трговија
АЛ-КОМ Анета и други ДОО увоз-извоз Скопје ул.
"Партение Зографски" бр. 85-а.
Основање на Претпријатие согласно ЗТД. Друштвото го основаат Алексоски Живко, Алексоски Алекс а д а р и Алексоска Анета сите од Скопје, ул. "Партен а Зографски" бр. 85-а.
Фирма: Друштво за производство и трговија АЛКОМ Анета и други ДОО увоз-извоз Скопје. Седиштето на друштвото е во Скопје, на ул."Партение Зографски" бр. 85-а.
Дејности кои ќе ги обавува се: 21.23, 45.11, 45.21/1,
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43,
45.44,45.45,50.10, 50.20, 50.30/1,50.30/2,50.30/3,50.40/1,
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14,
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47,
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62,
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 63.12, 63.30, 63.40,
74.20/1, 74.40, 74.84, откуп на сточарски и земјоделски
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производи, сурова кожа, зеленчук, овошје, добиток,
јагниња, живина, свињи, волна, јајца, шумски плодови,
лековити билки, печурки, полжави, желки, водоземци,
трупци, семиња, фиданки, цвеќиња, стара хартија, индустриски отпадоци и друго, надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски фирми
и реекспорт, посредување, комисиони работи, консигнациони работи и малограничен промет со СР Југославија, НР Бугарија, Албанија и Република Грција.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во прометот со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Алексоски
Живко - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
16343/99.
(15118)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 12236/98, на регистарска влошка бр.
020230347-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија, туризам и услуги БАМБИНИ Татјана ДООЕЛ Скопје,
ул."Кленоец" бр. 14-а.
Основач на друштвото е Татјана Георгиевска од
Скопје, ул."Кленоец" бр. 14-а, со основачки влог од
10.400,00 дем.
Внатрешна трговија е: 15.85, 15.86, 15.87, 15.89,
15.33, 15.98/2, 55.21/1, 55.11, 55.12, 45.45, 60.21, 60.22,
60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27,
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, .52.46, 52.44/2,
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12,
50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51,21, 51.38, 51.39, 51.34,
51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51,24,
51.43, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35,
51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 54.45, 51.61, 51.62, 51.63,
51.52, 51.57, 50.30/1, 50.40/2, 50.20, 63.30, 63.40, 74.13,
70.31, 70.32, 70.20, 71.32, 74.84, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17,
93.02, 93.01, 70.31, 92.34, 65.12/3, 74.20/3, 74.81, 74.82,
74.20/2,74.40,74.20/5, 74.14,71.33, 71.34, 74.83.
Надворешна трговија: надворешна трговија со
прехранбени и непрехранбени производи, застапување
на странски фирми, посредување и рќеекспорт, комисиона и^консигнациона продажба, мал ограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција,
изведување на градежни работи во странство.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Татјана Георгиевска - со неограничени овластувал а управител.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
12236/98.
(15120)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трет. бр. 5358/99, на регистарска влошка бр.
020208877-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на Друштво за трговија на големо и
мало и услуги Тренд Трајан и други ДОО увоз-извоз
Скопје ул."Ордан Чопела" бр. 104, Скопје.
Дејности: 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23,
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2,
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12,«52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52,
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.20, 74.13, 74.14,
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрехранбени производи,
консигнациона продажба, застапување на странски
фирми и реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и
патници, малограничен промет со Албанија, Бугарија,
Грција и СР Југославија. Во правниот промет со трети
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лица, друштвото настапува во свое име и за СВОЈ а
сметка и одговара со целиот свој капитал. Управител
на друштвото без ограничување е лицето Ивановски
Трајан.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
5358/99.
(15122)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 8524/99, на регистарска влошка бр.
020234997-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство,
трговија и услуги КОНИКОМ Оливер ДООЕЛ
експорт-импорт ул."10" бр. 92 Катлановски брест е.
Катланово.
Основач на друштвото е: Оливер Тодоров од
Скопје ул."Емин Дураку" бр. 1/3-16 со изјава за основање на трговско друштво од 29.06.1999 год.
Дејности: 15.81,15.86,15.89,15.91,15.93,15.95,15.96,
15.98/1, 15.98/2, 19.30, 20.40, 21.21, 21.25, 25.22, 25.24,
36.12, 36.14, 36.63, 45.22, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42,
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18,
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1,
51.44, 51.45, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,52.46, 52.47, 52.48,
52.20, 52.63, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.51,
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.20,
72.30,72.40,72.60,74.12, 74.14, 74.20/5,74.40, 74.84.
Надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување во надворешнотрговскиот
промет, реекспорт, застапување на странски фирми,
продажба на стоки на консигнација.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со целиот свој имот.
Управител на друштвото е Тодорова Матилда - без
ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
8524/99.
(15124)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 10765/99, на регистарска влошка бр.
020254347-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги МАКСИ
ЛС Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "А. Здравевски" бр. 28 Тетово.
Основач: Петровски Владимир од Тетово.
Управител: Петровски Владимир без ограничување.
Дејности: 20.30,20.40,22.22,24.15,24.20,36.12,36.13,
45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41,45.44, 50.10, 50.20,
50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53,
51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30,
60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 17.21,17.22,17.30,17.40, 17.54,
17.71,17.72,18.10, 18.21,18.22,18.23,18.24, 22.23, 45.11,
21.21,21.22,21.23,21.24,21.25,17.60,17.71,74.82.
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка,
а одговара со сите свои средства.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
10765/99.
(15127)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 9449/98, на регистарска влошка бр. 020239
277-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ХИТ 73.
Садри ДООЕЛ увоз-извоз Камењане општина Камењане.
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Основач: Садри Хајдари од Камењане.
Управител: Садри Хајдари без ограничување.
Дејности: 20.30,20.40,22.22,24.15,24.20,36.12,36.13,
45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 50.10, 50.20,
50.30, 50.40, 50.50, 51,21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53,
51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30,
60.22, 60.23, 60.24, 74.84,17.21,17.22,17.30,17.40,17.54,
17.71,17.72,18.10,18.21,18.22,18.23,18.24,15.51, 63.30,
63.40. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи,
унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен
увоз-извоз, компензациони работи, посредување во
надворешно трговски промет, меѓународен транспорт
на стоки.
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка,
одговара со сите свои средства.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
9449/98.
(15129)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 10294/99, на регистарска влошка бр.
020238827-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство,
надворешна и внатрешна трговија и услуги ЈУКА
Ѓурѓица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул." Алекса
Дундиќ" бр. 1776.
Основач на друштвото е лицето: Петровска
Ѓурѓица ул."Алекса Дундиќ" бр. 1776 Скопје.
Друштвото ќе ги обавува следните дејности:
01.12/1, 01.12/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2,
18.22, 18.23, 18.24, 25.22, 28.71, 28.72, 28.74, 50.30/1,
50.30/2,50.30/3,50.40/1,50.40/2,50.50,51.21,51.31,51.34,
51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55,
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
60.22,60.23,60.24,63.40,74.84.
Во надворешниот трговски промет друштвото ќе
ги врши следните дејности: надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување
во промет со стоки и услуги, констелација, реекспорт,
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и
СР Југославија, меѓународна шпедиција.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот трговски промет е Петровска Гурѓица управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
10294/99.
(15132)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 4094/99, на регистарска влошка бр.
020255067-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштво за трговија на големо и мало КОКА КОМЕРЦ, Рецеп, ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, ул. "Вуковарска" 6-3/1-18.
Рецеп Кока од Скопје, ул."Вуковарска" Б-56/1-18.
Дејности: 02.01, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1,
01.13/1, 01.41/2, 01.30, 11.20, 15.11, 15.12, Г5.13, 15.20,
15.31,15.32,15.33,15.41,15.42,15.43,15.51,15.52,15.61,
15.71,15.72,15.84,15.82/2,15.81/2,15.81/1,15.82/1,15.85,
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 22.22, 18.10,
18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51,
26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.51,
28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,45.11,
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32,
45.33, 45.34, 45.41, 45.42,45.43,45.44,45.45, 50.10, 50.20,
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50,
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19,
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,
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51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,
51.44, 51.45,51.47, 51.51, 51.52,51.53, 51.54,51.55, 51.56,
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23» 52.24, 52.25, 52.26, 52.22, 52.32, 52.33, 52.41,
52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2,
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21,71.10,71.21,
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32,
71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13,
74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 90.00, 93.02, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени проиводи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на
патници, посредување, застапување, консигнација,
слободни царински продавници, малограничен промет
со сите соседни земји.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.
Управител на друштвото е: Рецеп Кока - управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
4094/99.
(15135)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 8315/99, на регистарска влошка бр.
020256947-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на Друштво за ветеринарна здравствена
дејност промет и услуги ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА СКОПЈЕ Димитрија и други ДОО Скопје ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 5-7.
Дејности: 01.23,01.24,01.25,51.11,51.17,51.21,51.23,
51.32,51.33,51.46,52.31,52.32,85.20.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување во внатрешниот
промет е Димитрија Кузмановски управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
8315/99.
(15137)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 2802/99, на регистарска влошка бр.
020236427-8-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство,
трговија и услуги МЕРКО Љупчо ДООЕЛ Скопје,
бул."Илинден" бр. 37 Скопје.
Дејности: 01.11,01.12,01.13,01.21,01.22,01.30,01.41,
01.41/2, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.12, 14.13,
14.21,14.22,14.30,14.50,15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,
15.32,15.33,15.41,15.42,15.43,15.51,15.52,15.61,15.62,
15.71,15.72,15.81,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.84,
15.85,15.86,15.87,15.88,15.89,15.91,15.95,15.98,17.11,
17.12,17.13,17.14,17.15,17.16,17.17,17.21,17.22,17.23,
17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52,
17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10,
18.21,18.22,18.23,18.24,18.30,19.10,19.20,19.30,20.10,
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12,
21.14, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24,21.25,22.22,22.23, 22.24,
22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15,
24.16, 24.17, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65,
24.66, 24.70, 25.12, 25.13,25.21,25.22, 25.23, 25.24, 26.12,
26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.15, 26.21, 26.40, 26.82/2, 27.10,
27.21, 27.22, 27.31, 27.32,27.33,27.34, 27.35,27.41,27.43,
27.44,27.45,27.51,27.53,27.54,28.11,28.12,28.21,28.22,
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61,28.62,28.63,28.71, 28.72,
28.73,28.74, 28.75, 29.12, 29.13,29.14,29.40, 29.53, 29.54,
29.55,29.56, 29.71,29.72, 31.01, 30.02, 31.10, 31.50, 31.61,
31.62, 32.10, 33.10/2, 33.20, 33.40, 33.50, 34.30, 35.11,
35.12, 35.41, 35.42, 35.43,36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,
36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63,45.11,
45.12, 45.21,45.22,45.23,45.25,45.31,45.32,45.33,45.34,
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1,
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4,
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50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18,
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53,
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65,
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1,
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73,
52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23,
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22,
60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.23, 63.30, 63.40,
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21,
71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10,72.20,
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20, 74.20/1,
74.20/2,74.20/3,74.20/4,74.20/5,74.30,74.40,74.81,74.82,
74.83, 74.84, 92.31/2, 92.33, 92.34, 92.40, 93.01, 93.02,
93.04.
Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со
^прехранбени производи, реекспорт, застапување на
странски правни и физички лица, посредување во прометот на стоки и услуги, угостителски и туристички
услуги, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција.
Во правниот промет со трети лица друштвото
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства. Управител Петровски
ЈБупчо без ограничување. Во надворешниот трговски
промет друштвото ќе го застапува Петровски Љупчо
управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
2802/99.
(15139)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трег. бр. 10672/98, на регистарска влошка бр.
020200977-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на претџријатие со ЗТД на Јавно трговско друштво за производство, преработка, трговија
и услуги АГРОХЕМИКАЛ Џеков Горѓе и др. Гевгелија ул."Ѓорги Велков" бр. 14.
Се врши усогласување на Претпријатието за трговија на големо и мало со надворешнотрговски промет
"АГРОХЕМИКА" Ц.О. Гевгелија ул."Партизански
одреди" бр. 2 односно актите на претпријатието со
ЗТД и фирмата сега гласи: Јавно трговско друштво за
производство, преработка, трговија и услуги АГРОХЕМИКАЛ Џеков Ѓорѓе и др. Гевгелија ул. "Горги
Велков" бр. 14.
Содружници се Џеков Горге, Џекова Сава и Џеков
Васил сите од Гевгелија ул." Македонија" бр. 14.
Дејности (пречистен текст): 52.12, 52.25, 52.41,
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 51.21, 52.34,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70,
01.11/1,01.11/3,01.12,01.12/2,01.13/2,19.30,15.31,15.32,
15.33, 15.93, 15.91, 15.98/2, 52.11, 52.21, 52.22, 74.84,
93.05.
Дејности на надворешнотрговскиот промет, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.
Во правниот промет со трети лица Јавното трговско друштво истапува во свое име и за своја сметка. За
обврските настанати во правниот промет со трети лица Јавното трговско друштво одговара со целокупниот свој имот и средства и лично и неограничено солидарно со сиот свој имот на содружниците. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Џекова Жаклина - управител без
ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
10672/98.
(15141)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трет. бр. 13005/99, на регистарска влошка бр.
020209487-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар
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основањето на Друштво за производство, промет и услуги ДЕНИ ДеЈан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул.
"Шуто Оризари" бр. 37 Скопје.
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 17.40, 17.51, 17.54,
17.60,17.71,17.72,18.23, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35,
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 51.44, 51.63,
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.34, 52.25, 52.26, 52.27,
52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63,
63.30, 63.40, 63.12, 52.61, 52.62, 60.21, 60.22,60.23, 60.24,
74.82, 74.84, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, ^5.52,
52.63,52.71,52.72/1,52.72/2,52.74, надворешна трговија
со прехранбени производи, надворешна трговија со
непрехранбени производи, застапување и посредување
во надворешнотрговскиот промет, превоз на стоки и
патници во меѓународниот сообраќај, мал ограничен
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, за обврските одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешнотрговскиот промет е Дејан Курта од
Скопје, ул/Шуто Оризари" бр. 37, управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
13005/99.
(15143)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трет. бр. 6267/99, на регистарска влошка бр.
020215787-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за завршни работи во градежништвото и промет ТЕРМОМОНТ Петар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул."Димитар Благоев"
бр. 196.
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.13/1, 01.13/2,
15.11,15.13,15.32,15.81/1,15.81/2,15.85,15.98/1,15.98/2,
19.20,19.30, 20.20, 20.30, 20.40,25.22, 25.23, 26.12, 26.40,
26.61, 26.62, 26.63,26.64,27.21,27.22,27.33,27.34, 28.22,
28.11, 28.12, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14,29.23, 36.13,45.11,
45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33,45.34, 45.41,45.42,
45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.31,
51.32, 51.34, 51.36, 51.37, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53,
51.54, 51.62, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24,
52.25, 52.33, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.50, 52.63, 52.72/1,
55.30,60.23,60.24,71.32,74.13,74.20/3,74.84,74.81, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и
Албанија, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, посредување во надворешнотрговскиот промет, угостителски услуги, изведување на градежни работи во странство, во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја
сметка, а за обврските сторени во правниот промет со
трети лица друштвото одговара со сите свои средства
со кои располага.
За управител на друштвото е: Петар Стојановски
од Скопје, ул."Димитар Благоев" бр. 19 б - без ограничување.
Седиште на друштвото е ул."Димитар Благоев"
бр. 19 6.
Основач на друштвото-единствен содружник е:
Петар Стојановски од Скопје со адреса на ул. "Димитар Благоев" бр. 19 б Скопје.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
6267/99.
(15144)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трет. бр. 4227/99, на регистарска влошка бр.
020189977-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар
претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за
молеро-фарбарски услуги и трговија на големо и мало
МАК-ДИЗАЈН
Сашко
ДООЕЛ
увоз-извоз
ул."Сердарот" бр. 4/3 Скопје.
Дејности: 26.52,26.61,26.62,26.63,26.64,26.65,26.66,
45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43,
45.44, 45.45; 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25,

29 јули 2000

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .

52.45, 52.46, 52.48, 52.26, 50.10, 50.30/2, 51.21, 51.34,
51.23, 51.39, 51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 51.70, 50.30/1,
50.40/1,51.57,74.20/2,74.20/5,74.2»0/3,74.84, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.
Друштвото во правниот промет настапува во свое
име и за своја сметка. Во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства - целосна одговорност. Во внатрешниот и надворешниот
трговски промет, односно во правниот промет со трети лица друштвото ќе го застапува и претставува Тасевски Сашко - управител без о)граничување.
Од Основниот суд Скопје 1 во Скопје, Трет. бр.
4227/99.
(15145)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Тр*ег. бр. 10027/99, на регистарска влошка бр.
10221667-8-03-000, го запиша в;о трговскиот регистар
02С
претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за
производство, трговија и услу ги ИНДУСТРИЈАКОМЕРЦ Зоран ДООЕЈ1 експорт-импорт ул. "Рузвелтова" бр. 8 галерија 6 Скопје.
Дејности: 29.21,29.22,29.23, 29.51,29.53,29.54,29.55,
29.56, 51.57, 52.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 52.74,
52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, .'52.12, 52.25, 52.41, 52.42,
52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 50.10, 50.30/2,
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41,
51.42/2, 51.42/1, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35,
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 27.42, 27.44, 27.43, 27.45, 28.73,
28.74, 28.75, 28.21, 32.10, 32.20, 31.62, 33.30, 31.30,25.21,
25.24, 20.10/1, 20.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,
20.40, 20.30, 20.51, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 60.21,
60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 35.40, 55.51, 63.30, 63.40,
52.72/2, 29.71, 29.72, 20.10, 2.'5.22, 25.12, 25.23, 25.24,
21.23, 21.25, 74.40, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 74.30,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи, реекспорт, застапување странски фирми, превоз на стоки
во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства, целосна одговорност. Во правниот промет со трети лица
друштвото ќе го застапува »1 претставува Атанасоски
Златко, - управител без огра]апнување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
10027/99.
(15147)
Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението
Трет. бр. 1006/99, на регистарска влошка бр.
020247657-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на СТД на1 Пролет на мало на тезга
ГОРСА ТП Сашо Љубе Кочевски ул,"Зелен Пазар"
бр. 87 Куманово.
Промет на мало на тез га ГОРСА ТП Сашо Љубе
Кочевски основан со акт од 06.01.1999 год.
Трговец поединец: Саш о Коцевски од Куманово.
Седиште: ул."Зелен Пазар" бр. 87 Куманово.
Дејност: 52.62 - трговија на мало со стоки на тезги
и пазари.
Трговецот поединец истапува во свое име и за
своја сметка.
Трговецот поединец за обврските одговара лично
со целиот свој имот.
Управител Сашо Кочевски, со неограничени
овластувања.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
1006/99.
(15149)
Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег.
бр. 16439/99, во регистарската влошка бр. 020243927-801-000, го запишал во трго вскиот регистар усогласувањето на Друштво за тргов ија на големо и мало УНИ-
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ВЕРЗАЛ 2, Ибрахим, ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 121-6.
Ибрахим Селими од Скопје, ул. "Љуба Ивановиќ"
бр. 49-6.
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1,
01.30,11.20,15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33,
15.41,15.42,15.43,15.51,15.52,15.61,15.71,15.72,15,84,
15.82/2,15.81/2,15.81/1,15.82/1,15.85,15.86,15.87,15.88,
15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51,
26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40,
28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,
36.21, 36.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24,
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42,45.43; 45.44,
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2,
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15,
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64,
51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,52.45, 52.46, 52.47,52.48,
52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21,
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40,
65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34,
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60,
90.00, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, посредување, застапување, консигнација, малограничен промет со сите
соседни земји.
Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
Во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.
Управител на Друштвото е: Линдита Селими - управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
16439/99.
(10850)
Основниот суд Скопје I во Скопје решение Треѓ.
бр. 13681/99, во регистарската влошка бр. 020273657-303-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето со законот за трговски друштва на Друштво за
производство, трговија, градежништво, транспорт, туризам и услуги ТЕСТИКО Шефит и др. ДОО експортимпорт, е. Врапчиште, Врапчиште.
Дејности: 01.21,02.01,02.02,15.11,15.12,15.13,15.32,
15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1,
15.82/2,15.84,15.85,15.86,15.98/1,15.98/2,16.00/2,17.11,
17.12, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 17.54/2, 17.60, 17.71, 18.10,
18.21, 18.22, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51,
21.12, 25.22, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40,
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34,
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1,
50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32,
51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2,
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62,
51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 53.44,
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.50,
52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22,
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3,
71.10,71.21,71.31,71.32,74.20/3,74.84,93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надвор1ешна
трговија со ^прехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и
посредување во надворешниот промет, комисионо и
консигнационо работење, туристички и угостителски
услуги, изведување на инвестициони работи во странство.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските настанати во правниот промет со
трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е лицето Абази Вилдане управител, без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трет. бр.
13681/99.
(10851)
Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трет.
бр. 1005/99, во регистарската влошка бр. 020236357-601-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето со СТД во ТП со ЗТД на Промет на мало на тезга БРЗА УСЛУГА ТП Драги Алексадар Краљевски
ул. "Зелен Пазар-тезга" бр. 50, Куманово.
Промет на мало на тезга БРЗА УСЛУГА ТП Драги Александар Краљевски основан со акт од 06.01.
1999 година.
Трговец поединец: Драги Краљевски од Куманово.
Седиште: ул. "Зелен Пазар-тезга" бр. 50, Куманово.
Дејност: 52.62-промет на мало со стоки на тезги и
пазари.
Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. Трговецот поединец за обврските одговара
лично со целиот свој имот.
Управител - Драги Краљевски, со неограничени
овластувања.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трет. бр.
1005/99.
(10852)
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ја и услуги ИНТЕРТРАНС Мефаил ДООЕЛ експортимпорт е. Боговиње - Боговиње.
Дејности во внатрешниот промет: 60.21, 60.23,
60.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41,
52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,
52.48, 52.50, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.24, 51.25, 51.31,
51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.5(6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65,
51.66, 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 50.40/4, 63.21, 63.30,
63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12,
67.13,71.10,71.21.
Единствен содружник е: Алии Мефаил од Тетово,
е. Боговиње.
Дејности во надворешниот промет: надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција и тран спорт, царински продавници.
Во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во
правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.
Друштвото во пром етот со трети лица го застапува лицето: Алии Мефаил - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
2965/99.
(10854)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег.
бр. 6152/99, во регистарската влошка бр. 020234187-803-000, го запишал во трговскиот регистар претворањето на претпријатие на Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕТОС Дејан ДООЕЈ1 увоз-извоз
Куманово, ул. Моша Пијаде" бр. 226.
Претпријатието е претворено во трговско друштво согласно Закон за трговски друштва и Изјава за
основање на ДООЕЛ од 02.06.1999 година.
Содружник на друштвото е Дејан Трајковски од
Куманово.
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1,
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23,
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61,
15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.98/1, 15.98/2,
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 15.40/1, 50.40/2,
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15,
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39,
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.48,
52.50, 52.61, 52.62, 62.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21,
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.33,
74.12,74.83,74.84,92.33,92.34,93.05.
Надворешна трговија: надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија,
туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сиот свој имот. Лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Дејан Трајовски, управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
6152/99.
(10853)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег.
бр. 7936/99, во регистарската влошка бр. 020251067-801-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие на Друштво за производство,
трговија и услуги АН [ДРЕЈА-КОМПАНИ Драган
увоз-извоз ДООЕЛ бул. "Партизански Одреди" бр.
25/2-10, Скопје.
Единствен содружник на Друштвото е Драган Јованоски од Скопје.
Седиштето на Друштвото е во Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 25/21-10.
Дејности во внатрешниот промет се: 51.21, 51.22,
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 512.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30,
50.10, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16,
51.17, 51.18, 51.19, 51.23, 51.25, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,
51.65, 51.66, 50.20, 52.62, 52.63, 55.11, 52.72, 52.73, 52.74,
63.12, 74.40, 55.12, 74.84, 24.16, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24,
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,21.11, 21.12, 21.21, 21.22,
21.23, 21.24, 21.25,17.40,17.51,18.22,18.24,19.10, 01.41,
15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33,15.43,15.51,
15.52,15.81,15.82,15.84,15.86,15.87,15.88,15.89,15.98,
63.30, 63.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 65.12/3, 55.21,
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52,
74.12,72.30.
Дејности во надворешниот промет се: надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи, посредување во
прометот со стоки и услуги., консигнација, малограничен промет со соседните држави, реекспорт, превоз на
патници во меѓународниот /друмски сообраќај, меѓународна шпедиција.
Во правниот промет со 'фети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени еп рема трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.
За управител се именува Горан Соколов, со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот
промет.
Од Основниот суд Скопи е I во Скопје, Трег. бр.
7936/99.
(10855)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трет.
бр. 2965/99, во регистарската влошка бр. 020231257-801-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето согласно ЗТД на Друштво за транспорт, тргови-

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трет.
бр. 7069/99, во регистарската влошка бр. 020236647-801-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие на Трг овско друштво за промет
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и услуги КОД Славица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул.
"Езерци" бр. 4-6, Скопје.
Основач на трговското друштво е Тодоровска
Славица од Скопје, ул. "Езерци" бр. 4-6 со ИзЈава за
основање на трговско друштво од 11.06.1999 година.
Дејности на трговското друштво се: 51.31, 51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1,
52.72/2, 65.12/3, 65.21, 65.23, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30,
72.40,72.50,72.60,74.12,74.13,74.14,74.40,74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи, застапување
и посредување во промет со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
7069/99.
(10856)
Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег.
бр. 10737/99, во регистарската влошка бр. 020244687-803-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство и трговија
НЕОЛ Ристо ДООЕЛ Скопје, ул. "Димитрија Чуновски" бр. 7-2/17.
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2,
17.60,17.71,17.72,18.21,18.22,18.23,18.24, 21.24, 22.11;
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 24.42,
50.10, 50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/2,50.50,51.11,51.12,
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22,
51.23, 51.24, 51.25, 51:31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37,. 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47,
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62,
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.48,
52.50, 52.63, 63.40, 65.23, 70.11, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34,
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14,
74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија
со прехранбени производи, надворешна трговија со
непрехранбени производи, посредување и застапување
во надворешнотрговскиот промет.
Во правниот промет со трети лица друштвото за
производство и трговија НЕОЛ Ристо ДООЕЛ Скопје, ул. Димитрија Чуновски" бр. 7-2/17 настапува во
свое име и за своја сметка.
Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Ристо Иванов, управител без ограничување.
Друштвото во надворешниот трговски промет ќе
го застапува Ристо Иванов, управител без ограничување.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Основач на друштвото за производство и трговија
НЕОЛ Ристо ДООЕЛ Скопје е лицето Ристо Иванов
од Гевгелија, ул. "Браќа Миладинови" бр. 48.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
10737/99.
(10857)
Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег.
бр. 9568/99, во регистарската влошка бр. 02024737-603-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето на Автопревозник ЈОФИ Владимир Атанас Зафировски ТП.
Назив: АвтопревозНик ЈОФИ Владимир Атанас
Зафировски ТП.
Седиште: Скопје, е. Стајковци уЛ. "Гоце Делчев-1"
бр. бб општина Гази Баба.
Управител: Владимир Зафировски од Скопје.
Дејности: 60.21,60.22,60.23, 60.24.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
9568/99.
(10858)

Бр. 63 - Стр. 4203

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег.
бр. 6002/98, во регистарската влошка бр. 020232917-809-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Агенција за вештачење ЕКСПЕРТИЗА М Мирослав ДООЕЛ Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 24-1 лок. 5.
Дејности: 22.22,22.23,51.56,51.64,51.70,63.40,72.60,
74.11,74.12,74.13,74.14,74.20/1,74.20/2,74.20/3,74.20/4,
74.20/5,74.30,74.40,74.81,74.82,74.83,74.84.
Надворешна трговија: надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациони
работи со странство, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени со трети лица, друштвото одговара со целокупниот свој имот.
Единствен содружник во друштвото е Мирослав
Крстевски. Овластено лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Мир о с а в Крстевски - управител со неогарничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
6002/98.
(10859)
Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег.
бр. 12852/98, во регистарската влошка бр. 020248627-803-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, трговија и услуги
БРУДЕР ХЕНИ Роберт ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје, ул. "Никола Парапунов" За-35/8, Скопје.
Дејности: 02.1, 02.2, 15.81, 21.21, 21.25, 45.11, 45.12,
45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1,
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39,
51.23,51.41,51.42/1,51.24,51.54,51.53,5к55,51.70,51.35,
51.46, 51.51, 51.57, 52.11, 52.24, 52.21, 5112, 52.41, 52.42,
52.22, 52.23, 52.25, 52.43, 52.45, 52.44/1, 52.46, 52.47,
52.26, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.23, 60.21, 60.23, 60.24,
63.11, 63.21, 74.12, 70.20, 71.10, 71.21, 74.20/2, 74.20/3,
74.30, 90.00, 74.40, 55.21/1, 55.40, 55.51, 55.52, 63.40,
74.84.
Во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Одговара со сите свои средства.
Управител Димески Роберт - со неограничени овластувања.
Основна главница е 387.500,00 ден. или 12.500,00
дем.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
12852/98.
(10860)
Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трет.
бр. 9735/99, во регистарската влошка бр. 020245587-809-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за инженеринг, производство, промет и услуги РИВИКО Младен ДООЕЛ увоз
-извоз ул. "Јоаким Осоговски" бр. За.
Содружник: Ристовски Младен од Скопје, ул. "Јоаким Осоговски" бр. За.
Дејност: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24,
01.25, 01.30, 02.01, 02.02,17.11,17.13,17.21,17.25,17.40,
17.51,17.53,17.54,18.21,18.22,18.23,18.30,19.30, 20.10,
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.24, 27.51, 27.52,27.53,
27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.52,28.61,28:62,
28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 29.11, 29.24, 29.40, 30.01, 30.02,
35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21, 45.21/1,
45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34,45.41,45.42, 45.43,45.44,
45.45,50.10,50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/2,50.50,51.11,
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 5Ј.18, 51.19, 51.21,
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.50,
52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2,
55.40,55.51,55.52,60.21,60.23,60.24,63.30,63.40,65.12/3,.
72.10, 72.20, 72.30, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5,;
74.40,74.84.
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Надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со ^прехранбени производи, меѓународно сообраќајно агенциски работи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, посредување на надворешнотрговскиот промет, продажба на стоки странски од консигнационен склад, заклучување на договори за повисоки
форми на соработка, кооперација, лизинг и слично,
туристички работи на странски лица, купување на стоки во странство и нивна продажба во странство, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и
Албанија.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со целиот свој имот.
Лице овластено за вршење работи во внатрешниот
промет и вршење на работи на надворешнотрговскиот
промет е Ристоваски Младен управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
9735/99.
(10861)
Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег.
бр. 3331/99, во регистарската влошка бр. 020219117-803-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за преработка на дрво и производи од дрво, промет и услуги
ЕВРОПРОМ Ристо ДООЕЛ Гостивар,ул. "БорисКиДрич" бр. 172.
Друштвото е усогласено со Изјава од 20.02.1999 година. Единствен содружник на друштвото е Давидовски Ристо од Гостивар, ул. "Борис Кидрич" бр. 172.
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40,
20.51, 50.20, 5030,50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1,
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14,
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52141, 52.42,
52.43, 52.44,52.44/1,52.44/2,52)44/3, 52.44/4,52.45,52.46,
52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1,
55.30/2, 60.22,, 60.23, 60.24, 63.12, 70.31, 71.10, 63.30,
63.40,74.84.
Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непјрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на сто1Ш во меѓународниот патен сообраќај,
меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.
Во правниот промет со Трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства.
Управител: Давидовски Ристо - без ограничување
во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
3331/99.
(10862)
Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег.
бр. 8290/98, во регистарската влошка бр. 020157807-601-000, го запишал во трговскиот регистар трговец поединец на Трговија на мало ТП ХАЌИМКА Хасани
Хаќом Муаметнафи е. Д. Бањица.
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Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.24,52.25,
52.26.
Трговецот поединец во правниот промет со трети
лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица трговецот поединец одговара лично со целиот
свој имот.
Управител: Хасани Муаметнафи, без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
8290/98.
(10863)
Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег.
бр. 9600/98, во регистарската влошка бр. 020241957-803-000, го запишал во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и
услуги НЕТ-КОМ Стево ДООЕЛ извоз-увоз Скопје,
ул. "Лазар Танев" бр. 2, Скопје.
Основач: Стефан Нетков од Скопје.
Дејности: 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4,
74.20/5, 45Д1, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23,
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43,45.44,
45.45, 45.50, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40,
20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 36.63,
37.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21,28.11, 28.12, 34.10,
34,20, 34.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,52.46, 70.11, 70.12,
70.31, 70.32, 74.84, 63.30, 63.40, надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување
во гшометот со стоки и услуги, консигнациона продажба , реекспорт, малограничен промет со соседните
земји и меѓународен превоз со стоки и патници.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во
правниот промет со трети лица друштвото одговара
со сите свои средства.
Овластено лице за застапување на Друштвото во
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Стефан Нетков, управител со неограничена одговорност.
Основната главница изнесува 344.100,00 денари
или во противвредност од 11.100 дем. по проценка од
овластен судски проценител.
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр.
9600/98.
(10864)
СОДРЖИНА
Страница
2538. Закон за заштита на потрошувачите
4191
2539. Закон за фондот за осигурување на депозити
4202
2540. Закон за хартии од вредност
4204
2541. Закон за банките
4223
2542. Закон за плаќање на, доплатна поштенска марка " Мајка Тереза"
4237
2543. Одлука за избор на Владата на Република Македонија
4237
2544. Одлука за разрешување од функцијата
судија на Основниот суд Кавадарци
4238
2545. Одлука за огласување избор на судија на
Апелациониот суд во Скопје
4238
2546. Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд во Тетово
4238
2547. Одлука за давање согласност на статутарната одлука за изменување на статутот на јавната здравствена организација
(Стоматолошки Клинички центар) Скопје
4238

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.
Директор и одговорен уредник Марија Лељохин.
'
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах51.
Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

