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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

950.

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 ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД
60 ГОДИНИ ОД ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ
Се прогласува Законот за овластување на организација за изработување на пригодни ковани пари по повод 60 години од Првото заседание на АСНОМ,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2004 година.
Бр. 07-3114/1
15 јули 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ
ПО ПОВОД 60 ГОДИНИ ОД ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА АСНОМ
Член 1
Се овластува АД "ГОЛДМАК" Радовиш да изработи пригодни ковани пари во злато по повод 60 години
од Првото заседание на АСНОМ.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________

21 јули 2004

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА
И СПАСУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за заштита и спасување ("Службен весник на Република Македонија" број 36/2004), во членот
167 зборовите: "влегувањето во сила" се заменуваат со
зборовите: "отпочнувањето на примената".
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________
L I GJ I
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE
DHE SHPËTIM
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje dhe shpëtim (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë”, numër 36/2004), në nenin 167
fjalët: “hyrjes në fuqi” zëvendësohen me fjalët: “fillimit të
zbatimit”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________

952.

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

L I GJ I
PËR AUTORIZIMIN E ORGANIZATËS PËR
PËRPUNIMIN E MONEDHAVE TË FARKUARA TË
RASTIT, ME RASTIN E 60 VJETORIT TË
MBLEDHJES SË PARË TË KAÇKM-SË

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМНЕСТИЈА НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ ЈА
ИЗВРШИЛЕ ВОЕНАТА ОБВРСКА

Neni 1
Autorizohet SHA “GOLDMAK” Radovish, të bëjë
punimin e monedhave të farkuara të rastit prej ari, me
rastin e 60 vjetorit të Mbledhjes së parë të KAÇKM-së.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________

Се прогласува Законот за изменување на Законот за
амнестија на граѓаните на Република Македонија кои
не ја извршиле воената обврска,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2004 година.

951.

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 ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за
заштита и спасување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2004 година.
Бр. 07-3112/1
Претседател
15 јули 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

Бр. 07-3113/1
15 јули 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМНЕСТИЈА
НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОИ НЕ ЈА ИЗВРШИЛЕ ВОЕНАТА ОБВРСКА
Член 1
Во Законот за амнестија на граѓаните на Република
Македонија кои не ја извршиле воената обврска
("Службен весник на Република Македонија" бр.
49/2003), членот 2 се менува и гласи:

21 јули 2004

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Против лицата кои на 31 декември 2003 година биле
на возраст од 27 до 30 години, а кои не се воведени во воената евиденција, не се отповикале на покана за воена обврска, ја одбегнале воената служба или самоволно се оддалечиле од вооружените сили, нема да се поведе кривична постапка или ќе се запре поведената кривична постапка, доколку во рок од 12 месеца од денот на влегувањето
во сила на овој закон се јават во подрачните единици на
Министерството за одбрана заради регулирање на воената
обврска или заради преведување во резервен состав."
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________
L I GJ I
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR AMNISTI TË
QYTETARËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
TË CILËT NUK E KANË KRYER OBLIGIMIN
USHTARAK
Neni 1
Në Ligjin për amnisti të qytetarëve të Republikës së
Maqedonisë të cilët nuk e kanë kryer obligimin ushtarak
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
49/2003), neni 2 ndryshon si vijon:
“Kundër personave të cilët më 31 dhjetor 2003 kanë qenë të
moshës prej 27 deri 30 vjet, e të cilët nuk janë regjistruar në
evidencën ushtarake, nuk i janë përgjigjur thirrjes për obligimin
ushtarak, i kanë ikur shërbimit ushtarak ose vullnetarisht janë
larguar nga forcat e armatosura, nuk do të ngrihet procedurë
penale ose do të ndërpritet procedura e ngritur penale nëse në afat
prej 12 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji paraqiten në
njësitë rajonale të Ministrisë së Mbrojtjes për rregullimin e
shërbimit ushtarak ose për kalimin në përbërjen rezerve.”
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________

953.

Врз основа на член 13, став 3 од Законот за трговија
(“Службен весник на Република Македонија“
бр.16/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.07.2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ КОИ МОЖАТ
ДА СЕ ПРОДАВААТ НА ПОСЕБНО ОРГАНИЗИРАНИ
ДЕЛОВИ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПАЗАРИ
Член 1
Со оваа одлука се определуваат стоките кои можат
да се продаваат на посебно организираните делови на
зелените пазари.
Член 2
На посебно организираните делови на зелените пазари може да се врши трговија на големо и мало на:
- бижутерија и галантерија;
- електро и водоводни материјали;
- канцелариски прибор;
- метли и производи од трска;
- украсни птици (препарирани);
- грнчарски производи;
- текстил и облека;
- обувки и предмети од кожа;
- кујнски прибор.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-2668/1
Претседател на Владата
19 јули 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
Хари Костов, с.р.

Бр. 49 - Стр. 3

954.

Врз основа на член 20, став 2 од Законот за трговија
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.07.2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО
МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ ОД ВРАТА ДО ВРАТА

Член 1
Со оваа одлука се определуваат производите кои
можат да се продаваат од врата до врата.
Член 2
Од врата до врата може да се врши трговија на мало
на сите производи, освен:
- лекови;
- прехранбени производи;
- детски играчки;
- опасни и запаливи материи;
- земјоделски производи;
- хемикалии и хемиски производи.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-2669/1
19 јули 2004 година
Скопје

955.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.
__________

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОД СТОКОВНИТЕ
РЕЗЕРВИ

Стр. 4 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 23-2584/1
12 јули 2004 година
Скопје

21 јули 2004

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

956.

ОДЛУКА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СТАНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

Член 1

21 јули 2004

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 49 - Стр. 5

Член 2

Член 3

Член 4

Бр. 23-2623/1
5 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

Стр. 6 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21 јули 2004

21 јули 2004

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 49 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21 јули 2004

21 јули 2004

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 49 - Стр. 9

957.

ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО И ДЕЛОВНИКОТ ЗА
РАБОТА НА КОМИТЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

Бр. 23-2211/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

Стр. 10 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21 јули 2004

21 јули 2004

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 49 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21 јули 2004

21 јули 2004

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 49 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21 јули 2004

21 јули 2004

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 49 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

958.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и
29/02), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 19 јули 2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА И ПЕЛОИТ НА ДПТУ “ПОСЕЈДОН
МБ“ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ НЕГОРСКИ БАЊИ ВО АТАРОТ НА С. МРЗЕНЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
1. На ДПТУ “ПОСЕЈДОН МБ“ експорт-импорт
ДООЕЛ Скопје се дава концесија за експлоатација
на минералната суровина термоминерална вода и пелоит на локалитетот кај Негорски Бањи во атарот на
с. Мрзенци, општина Гевгелија, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките
дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

КООРДИНАТА
Х
4.559.458,00
4.559.487,00
4.559.432,00
4.559.402,00
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КООРДИНАТА
У
7.625.818,00
7.625.890,00
7.625.912,00
7.625.842,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,0045 km2.
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми за висината на надоместокот за концесии
за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 22/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.
5. За површината на точка 1 од оваа одлука, ЈП
“Македонски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено ДПТУ “ПОСЕЈДОН МБ“
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експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи
ЈП “Македонски шуми“.
6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 23-2528/1
19 јули 2004 година
Скопје

959.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.
___________

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и
29/02), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 19 јули 2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ-ФЛАШИРАЊЕ НА “БИЛЈАНА“
ЉУБОСАВ И ДР. УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО, СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ЛОЖАНИ, ОПШТИНА
СТРУГА
1. На “БИЛЈАНА“ Љубосав и др. увоз-извоз ДОО
Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната
суровина подземна вода за пиење-флаширање на локалитетот кај с. Ложани, општина Струга со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:
ТОЧКА
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

КООРДИНАТА
Х
4.564.600,00
4.564.800,00
4.564.800,00
4.564.600,00

КООРДИНАТА
У
7.473.040,00
7.473.040,00
7.473.240,00
7.473.240,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,04 km2.
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми за висината на надоместокот за концесии
за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 22/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.
5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 23-2529/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.
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960.

Врз основа на член 10 од Законот за угостителска и
туристичка дејност (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/95, 33/00, 25/02 и 28/03), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
12.07.2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ИСХРАНА, ТУРИСТИЧКИТЕ БИРОА И ТУРИСТИЧКИТЕ
АГЕНЦИИ
Член 1
Во Одлуката за определување на работното време
на угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана, туристичките бироа и туристичките агенции (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2003), член 3 се брише.
Член 2
Член 4 се менува и гласи:
“Угостителските објекти за сместување (хотели,
мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта,
одморалишта и кампови), можат да работат од 00,00 до
24,00 часот, а угостителските објекти за исхрана кои се
во состав на објектите за сместување после 24,00 часот
можат да даваат само угостителски услуги за брза храна.
Угостителските објекти за исхрана, без оглед на видот, кои претставуваат една градежна целина лоцирани
на граничните премини, аеродроми и железнички станици можат да работат од 00,00 до 24,00 часот.
Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги може да работат од 07,00
до 24,00 часот.
Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови,
како и во периодот од 01 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари можат да работат
од 07,00 до 01,00 часот наредниот ден, а на 31 декември, 01 и 02 јануари до 03,00 часот наредниот ден.
Угостителските објекти - ноќен бар и кабаре можат
да работат од 20,00 до 04,00 часот наредниот ден, во
деновите петок и сабота, спроти празнични денови и
празнични денови, како и во периодот од 1 јуни до 31
август и во периодот од 25 декември до 15 февруари
можат да работат од 20,00 часот до 05,00 часот наредниот ден, а на 31 декември, 01 и 02 јануари до 06,00 часот наредниот ден.
Угостителски објект - диско клуб и диско клуб што
се наоѓа на отворен простор може да работи од 19,00
до 04,00 часот наредниот ден, во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови,
како и во периодот од 01 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари можат да работат
од 19,00 часот до 05,00 часот наредниот ден, а на 31 декември, 01 и 02 јануари до 06,00 часот наредниот ден.“
Член 3
По член 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:
“Член 4-а
Туристичките бироа и туристичките агенции можат
да работат од 00,00 - 24,00 часот.“
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.23-2523/1
Претседател на Владата
12 јули 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
Хари Костов, с.р.
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961.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ТЕКОВНИ
ТРОШОЦИ

Бр.23-2622/1
19 јули 2004 година
Скопје

962.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.
___________

Со цел да се обезбеди законитост, ефикасност и
транспарентност во водењето на постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на готов лек, министерот за здравство издава
ИНСТРУКЦИЈА
ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА
ГОТОВ ЛЕК
I. ОПШТ ДЕЛ
Постапката за издавање на одобрение за ставање на
готов лек во промет во Република Македонија е регулирана со Законот за лековите, помошните лековити
средства и медицинските помагала ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 21/98).
Со оваа инструкција, заради ефикасно водење на
постапката за издавање на одобрение за ставање во
промет на готов лек (во натамошниот текст: решение
за промет), се објаснува начинот на водењето на постапката, при што особено се дообјаснува содржината
на барањето и потребната документација, постапувањето по барањето и динамиката на постапката.
Во оваа инструкција разработена е и постапката за
издавање решение за промет на лекови што имаат
решение за промет добиено во Европската Унија (во натамошниот текст: ЕУ) по пат на централизирана постапка или на меѓусебно признавање.
Согласно со директивите на ЕУ:
1. Централизираната постапка е во надлежност на
ЕМЕА (European Medical Evaluation Agency). Одлуката
од постапката е задолжителна за сите држави членки.
Кога се работи за лекови што имаат решение за
промет добиено според централизираната постапка,
тогаш и постапките за обнова на решението, за пријавување на измените во издаденото решение за промет, за одјавување или привремено одземање на решението за промет, мораат да се одвиваат во соработка со ЕМЕА.
2. Меѓусебното признавање е во надлежност на референтна држава членка, што ќе ја одбере предлагачот.
Другите држави членки, по иницијатива на носителот
на решението за промет или по сопствена иницијатива,
ја прифаќаат одлуката или ја одбиваат со образложение
и со можност за централизирана постапка.
Постапката за меѓусебно признавање на решението
за промет се однесува за лекови што не се подвргнуваат на централизирана постапка за издавање на решение
за промет и за кои е предвидено да бидат на пазарот во
повеќе од една држава членка на ЕУ.
Кога се работи за лекови што имаат решение за
промет добиено со постапката на меѓусебно признавање, тогаш и постапките за обнова на решението, за
пријавување на измените во издаденото решение за
промет, за одјавување или привремено одземање како
и укинување на решението за промет, мораат да се одвиваат во соработка со референтната држава членка,
што го издала решението за промет.
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II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕТ
1. Барање за добивање на решение за промет
Надлежен орган на управата за спроведување на постапката за добивање на решение за промет е Бирото за
лекови.
Барањето за добивање на решение за промет може
да го поднесе производителот, а за странски производител на лекови барањето го поднесува овластено застапништво со постојано седиште во Република Македонија (во натамошниот текст: подносител на барањето).*
Барањето за добивање на решение за промет содржи:
- молба од подносителот на барањето;
- пополнет образец за добивање на решение за промет на лекот;
- доказ дека трошоците за спроведување на постапката се платени;
- документација за добивање на решение за промет
на лекот.
Подносителот на барањето, документите под алинеја 1, 2, и 3 ги доставува во оригинали, а другата документација во вид на фотокопии, ако со оваа инструкција не се бара доставување на оригинални документи односно преписи заверени кај нотар.
Со цел да се унифицира барањето за добивање на
решение за промет поднесителот на барањето пополнува образец за добивање на решение за промет што ги
содржи сите потребни податоци за лекот и за поднесителот на барањето (даден во прилог). Подносителот на
барањето пополнува образец за секоја фармацевтска
дозирана форма, јачина и пакување.
Подносителот на барањето образецот за добивање
одобрение за ставање во промет го пополнува на македонски јазик. Другата документација може да се достави
на македонски или англиски јазик, освен оние документи за кои е предвидено да се достават на двата јазика.
2. Документација за добивање на решение за промет
Документацијата за добивање на решение за промет
содржи:
- I. ДЕЛ - општ дел
- II. ДЕЛ - фармацевтско-хемиска и биолошка документација
- III. ДЕЛ - фармаколошко-токсиколошка документација
- IV. ДЕЛ - клиничка документација
Документацијата за добивање на решение за промет
може да биде доставена и во CTD (Common Technical
Document) форма, како нова форма на доставување документација за добивање на решение за промет во земјите членки на ЕУ составена од: МОДУЛ 1 - административни податоци; МОДУЛ 2 - извешати; МОДУЛ 3
- фармацевтско-хемиска и биолошка документација;
МОДУЛ 4 - фармаколошко-токсиколошка документација и МОДУЛ 5 - клиничка документација.
- I. ДЕЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА - општиот дел
ги содржи следните поглавја:
-I. A Административни податоци
1. содржина на доставената документација;
2. важечки договор за застапување потпишан со
странскиот производител на лекот (оригинал или препис заверен кај нотар);
*

постапката на регистрација за странски производител може да
се води преку правни лица кои ги исполнуваат условите пропишани согласно Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала, што не го условува странскиот
производител да воспостави своја филијала или да регистрира
компанија во Република Македонија.
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3. предлог име и доказ дека производителот е исклучителен носител на сите права на името на лекот во Р.
Македонија, ако не станува збор за INN име (документ
од Бирото за заштита на индустриска сопственост на Р.
Македонија, оригинал или препис заверен кај нотар);
4. дозвола за производство и сертификат за добра производствена пракса (GMP) за поединечната локација каде
се врши производството на лекот, кој не смее да е постар
од 3 години (оригинал или препис заверен кај нотар);
5. решение за пуштање во промет на лекот во земјата на производителот (важи за странски производители
на лекови);
6. Сертификат за фармацевтскиот препарат (CPP)
според препораките на WHO или GMP/Free sale
certificate за препаратот, кој не смее да е постар од 3 години (оригинал или препис заверен кај нотар);
7. список на држави, во кои лекот има добиено решение за промет (име, под кое лекот го добил решението за промет, датум и број на решенијата), лекот е во
постапка за добивање на решение или пак барањето за
добивање на решението е одбиено или решението е
укинато (оригинал или препис заверен кај нотар);
8. сертификат за квалитетот на активната супстанција(и) од производителот на активната супстанција
(и), за домашни производители при терциерно производство и сертификат за готовиот производ од оригиналниот производител;
9. други податоци кои се важни за да може да се
следи потеклото на лекот, ако е тоа потребно за заштита на јавното здравство;
10. потврда дека примероците од готовиот производ и стандардните супстанции, заедно со сертификатот за нивниот квалитет и копија од дел II на документацијата, се доставени и прифатени од овластената институција од Министерството за здравство (оригинал
или препис заверен кај нотар);
11. за лекови кои добиле решение за промет во ЕУ
по пат на централизирана постапка (ЕМЕА сертификат), подносителот на барањето покрај податоците под
точките од 1 до 10 ги доставува и следните изјави:
- дека лекот се наоѓа во промет во последните три
години во држави членки на ЕУ,
- дека доставената документација е идентична со
документацијата, која била доставена за истиот лек до
надлежниот орган во ЕУ, како и дека лекот ќе биде
идентичен со лекот, кој се наоѓа на пазарот во ЕУ (оригинал или препис заверен кај нотар),
- дека сите понатамошни промени во доставената
документација кои се прифатени од ЕМЕА, ќе ги достави и во Бирото за лекови (оригинал или препис заверен кај нотар),
- дека за сите потребни безбедносни мерки, истовремено кога ќе го извести ЕМЕА ќе ги извести и Бирото за лекови и овластената институција во Република Македонија за следење на несаканите дејства (оригинал или препис заверен кај нотар),
- дека за укинувањето или привременото одземање
на решението за промет во ЕУ веднаш ќе го извести
Бирото за лекови, без оглед на тоа кој ја покренал постапката (оригинал или препис заверен кај нотар),
- на носителот на решението за промет во ЕУ, испратена до надлежниот орган во ЕУ, дека барањето за
добивање решение за промет за предметниот лек ќе биде поднесено во Република Македонија и дека се согласува надлежниот орган во ЕУ да го известува Бирото
за лекови за сите податоци во врска со квалитетот, сугурноста и ефикасноста на лекот, во рамките на податоците што им се ставени на располагање и на земјите
членки на ЕУ,
- решение на Европската комисија за промет со лекот,
- список на сите промени на решението за промет
издадено во ЕУ,
кои се доставени и прифатени до датата на поднесување на барањето;
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12. за лекови кои добиле решение за промет во ЕУ
по пат на меѓусебно признавање, подносителот на барањето покрај податоците под точките од 1 до 10 ги доставува и следните изјави:
- дека лекот се наоѓа во промет во последните три
години во референтната држава членка и во државата
производител,
- дека доставената документација е идентична со
документацијата, која била доставена за истиот лек до
надлежниот орган во референтната држава членка, односно до останатите земји членки, како и дека лекот ќе
биде идентичен со лекот, кој се наоѓа на пазарот во ЕУ
(оригинал или препис заверен кај нотар),
- дека сите понатамошни промени во доставената
документација кои се прифатени од надлежниот орган
во референтната држава членка, ќе ги достави и во Бирото за лекови (оригинал или препис заверен кај нотар),
- дека за сите потребни безбедносни мерки, истовремено кога ќе го извести надлежниот орган во референтната држава членка и надлежниот орган во ЕУ ќе
ги извести и Бирото за лекови и овластената институција во Република Македонија за следење на несаканите дејства (оригинал или препис заверен кај нотар),
- дека за укинувањето или привременото одземање
на решението за промет во ЕУ веднаш ќе го извести
Бирото за лекови, без оглед на тоа кој ја покренал постапката (оригинал или препис заверен кај нотар),
- на носителот на решението за промет во референтната држава членка, испратена до надлежниот орган во таа земја, дека барањето за добивање решение за
промет за предметниот лек ќе биде поднесено во Република Македонија и дека се согласува надлежниот
орган во референтната држава членка да го известува
Бирото за лекови за сите податоци во врска со квалитетот, сугурноста и ефикасноста на лекот, во рамките на
податоците што им се ставени на располагање и на
земјите членки на ЕУ,
- решение на референтната земја членка за промет
со лекот,
- список на сите промени на решението за промет
издадено во референтната држава членка, што се доставени и прифатени до датата на поднесување на барањето.
- I. B Збирен извештај за особините на лекот
Производителот на лекот со седиште во Р. Македонија доставува збирен извештај за особините на лекот
на македонски јазик.
Збирниот извештај за особините на лекот од странски производител (SmPC) е на англиски јазик и потврден од страна на надлежен орган. Збирниот извештај се
доставува и на македонски јазик, усогласен со експертските извештаи (I C).
Збирниот извештај за особините на лекот ги содржи, според наведениот редослед, следнива податоци:
1. Име на лекот;
2. Квалитативен и квантитативен состав (на активната супстанција(и) - INN, Ph. Eur. или хемиски опис);
3. Фармацевтска форма;
4. Клинички податоци;
4.1 Терапевтски индикации
4.2 Дозирање и начин на употреба
4.3 Контраиндикации
4.4 Мерки на претпазливост и посебни предупредувања
4.5 Интеракции со други лекови или или други форми на интеракција
4.6 Употреба за време на бременост и лактација
4.7 Влијание врз способноста за возење или ракување со машини
4.8 Несакни дејства
4.9 Предозирање
5. Фармаколошки податоци
5.1 Фармакодинамија
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5.2 Фармакокинетика
5.3 Предклинички податоци за сигурноста
6. Фармацевтски податоци
6.1 Листа на ексципиенси (Ph. Eur.)
6.2 Инкомпатибилност
6.3 Рок на употреба, рок на употреба по реконституција на лекот или по отварање на оригиналното пакување
6.4 Начин на чување
6.5 Пакување (природа и содржина на пакувањето)
6.6 Упатство за употреба/ракување
7. Податоци за носителот на решението за промет
8. Број на решението за ставање во промет
9. Датум на првото решение за ставање во промет
10. Датум на последната ревизија на текстот
- I. B Пакување, означување и упатство
Подносителот на барањето доставува предлог пакување (примарно и надворешно) со предлог текст и ознаки, како и предлог текст на упатство за употреба согласно Законот и подзаконските акти.
За лекови од странски производител се доставува и
оригиналното пакување на лекот, како и упатство за
употреба на англиски јазик потврдено од надлежен орган.
- I. C Извештаи (summaries)
Извештаите се подготвуваат од лица со потребни
стручни квалификации, заради што даваат можност
критички да се процени поединечно II., III. и IV. дел на
документацијата.
Секој извештај се состои од критичка евалуација
на документацијата за соодветното испитување на
лекот, односно оценка за квалитетот, сигурноста и
ефикасноста на лекот, дадени во пишувана форма и
табеларни прикази и од лични податоци за стручњакот, со кои се докажува неговата квалификација.
Исто така, треба да се познава врската меѓу стручњакот и производителот.
Во извештајот стручњакот ги обработува сите оригинални податоци на производителот и податоците од
литературата и да го потврди извештајот со својот потпис, место и датум на изработка.
Извештајот на стручњакот не смее да биде постар
од 2 години.
- II. ДЕЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА - фармацевтско-хемиската и биолошката документација ги содржи следните поглавја:
IIA Деклариран состав
IIB Процес на производство
IIC Контрола на квалитет на влезните суровини
IID Контрола на квалитет на меѓупроизводи
IIE Контрола на квалитет на готов производ
IIF Стабилност
IIG Биолошка расположивост / биоеквиваленција
IIH Податоци кои се однесуваат на проценката на
ризикот по околината, за производи кои содржат генетички модифицирани организми
IIQ Други податоци
- III. ДЕЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА - фармаколошко-токсиколошката документација ги содржи следните поглавја:
IIIA Токсичност
IIIB Влијание врз репродукцијата
IIIC Ембрифетална и перинатална токсичност
IIID Мутагеност
IIIE Канцерогеност
IIIF Фармакодинамија
IIIG Фармакокинетика
IIIH Локална подносливост (токсичност)
IIIQ Други податоци
- IV. ДЕЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА - клиничката
документација ги содржи следните поглавја:
IVA Клиничка фармакологија
IVB Клинички испитувања
IVC Други податоци
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3. Постапка за издавање одобрение за ставање
во промет
Барањето за добивање на решение за промет согласно член 35 од Законот може да се разгледува согласно со комплетна или скратена постапка.
Скратената постапка се применува во случаи кога
барањето се однесува за лек што е истоветен со оригинален лек или друг референтен лек во согласност со
Инструкцијата за испитување на биолошката расположивост и биоеквиваленција на лековите.
Референтниот лек мора да биде во промет најмалку
три години во Р. Македонија или во една од државите
прифатени како референтни во Р. Македонија. Листата
на референтни земји ја утврдува Министерот за здравство.
Скратената постапка не се однесува на лек што
припаѓа на групата имунолошки лекови, радиоактивни лекови, лекови произведени со висока технологија или лекови произведени од човечка крв или плазма и во случаи кога лекот се разликува од истоветниот лек.
Истоветен е лек кој има ист квалитативен и квантитативен состав на активната супстанција(и) како оригиналниот лек или друг референтен лек, иста фармацевтска форма и еднаква биолошка расположивост/биоеквиваленција, проверена во согласност со Инструкцијата за испитување на биолошката расположивост и биоеквиваленција на лековите.
За истоветен лек се смета и лек што има различна
фармацевтска форма од друг лек со иста активна супстанција што припаѓа на биофармацевтски компатибилна група (капсули/таблети) наменет за пеорална
примена, освен за лек со контролирано ослободување
на активната супстанција (и).
Истоветен лек од странски производител за кој се
поднесува барање за издавање на решение за промет
мора да биде најмалку три години во промет во земјата
производител, прифатена како референтна земја во Р.
Македонија.
Кога барањето за ставање на лек во промет се разгледува во комплетна постапка, со барањето подносителот доставува:
- документацијата потребна за добивање на решение за промет (точка 2 од постапката за издавање на
решение за промет);
- стручна проценка на хемиската, фармацевтската и
биолошката документација со резултати од испитувањата на лекот од овластена институција од Министерството за здравство на Р. Македонија (оргинал или препис заверен кај нотар);
- стручна проценка на фармаколошко-токсиколошката и клиничката документација од овластена институција од Министерството за здравство на Р. Македонија (оргинал или препис заверен кај нотар).
Кога барањето за ставање на лек во промет се разгледува во скратена постапка, со барањето подносителот доставува:
- Дел I - административни податоци;
- стручна проценка на хемиската, фармацевтската и
биолошката документација со резултати од испитувањата на лекот од овластена институција од Министерството за здравство на Р. Македонија (оригинал или
препис заверен кај нотар);
- стручна проценка на студијата за биолошка расположивост/биоеквиваленција на лекот и на фармаколошко-токсиколошките и клиничките експертски
извештаи од овластена институција од Министерство за здравство (оригинал или препис заверен кај
нотар).
Овластените иституции може да побараат и дополнителна документација ако проценат дека истата е неопходна за проценка на квалитетот, сигурноста и ефикасноста на лекот.
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Скратената постапка може да се примени и на лек
што се разликува од истоветниот лек. Во овие случаи
покрај документацијата предвидена за скратена постапка, треба да се даде образложение за разликата во
однос на истоветниот лек и да се достави дополнителна
документација:
а) за различна сол/естер/дериват на иста лековита
супстанција
дополнителна документација: доказ дека нема промена во фармакокинетиката, фармакодинамиката и/или
токсичноста, што би можело да влијае на сигурноста/ефикасноста на лекот;
б) за различна терапевтска индикација
дополнителна документација: клиничка документација, а ако е потребно и фармаколошко-токсиколошка
документација;
в) за различен начин на употреба или друга фармацевтска форма со ист начин на употреба
дополнителна документација: клиничка документација, податоци за фармакокинетиката и по потреба соодветни фармаколошко-токсиколошки податоци;
г) за различен начин на дозирање и тоа:
- смалување на бројот на единици/дози
дополнителна документација: податоци за биолошката расположивост согласно со Инструкцијата за испитување на биолошката расположивост и биоеквиваленција на лековите;
- за промени во честотата на дозата, и/или количината/дозата (поголема или помала) и/или на дневната
доза
дополнителна документација: клиничка документација (сигурност /ефикасност) и податоци за фармакокинетиката;
д) за различна јачина, а ист начин на употреба/фармацевтска форма и дозирање
дополнителна документација: податоци за биолошката расположивост на лекот согласно со Инструкцијата за испитување на биолошката расположивост и биоеквиваленција на лековите;
ѓ) за лек со поголема биолошка расположивост и
тоа:
- со исти интервали на дозирање, но редуцирани
дози со цел да се постигне иста плазма/крв концентрација во функција од времето дополнителна документација: податоци за биолошка расположивост на лекот
согласно со Инструкцијата за испитување на биолошката расположивост и биоеквиваленција на лековите.
- за биолошка расположивост на лекот со различни
начини на дозирање дополнителна документација: клиничка документација (сигурност/ефикасност) и податоци за фармакокинетиката;
е) за лек каде комбинацијата на активните супстанции е во нов однос, или е различен начинот на дозирање или ако најмалку една од активните супстанции е со модифицирано ослободување дополнителна
документација: клинички студии во кои е споредена
постоечката и новата комбинација или режимот на
дозирање, вклучувајќи ја и студијата за биолошка
расположивост.
Документацијата потребна за добивање на решение за промет на лек што има решение за промет во
ЕУ, добиено по пат на централизирана постапка или
по пат на меѓусебно признавање, може да се разликува од документацијата потребна за комплетна постапка. Разликата во документацијата е потребно да
се образложи.
Документацијата потребна за добивање на решение
за промет на лек што има решение за промет во ЕУ добиено по пат на централизирана постапка или на меѓусебно признавање содржи:
- Дел I - административни податоци, при што примероците и стандардните супстанции (под точка 10 во I
дел на документацијата) се доставуваат доколку има
потреба за спроведување на анализа;
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- стручна проценка на хемиската, фармацевтската и
биолошката документација од овластена институција
од Министерството за здравство на Р. Македонија;
- стручна проценка на периодичен безбедносен извештај (Periodical Safety Update Report) од овластена
институција од Министерството за здравство на Р. Македонија, за периодот додека лекот се наоѓал во промет
до моментот на поднесување на барањето во Р. Македонија.
Постапката за издавање на решение за промет се
води во рамките на 60 дена, од датумот на поднесување на комплетната документација предвидена со оваа
Инструкција. За одредени лекови за кои е потребна дополнителна проценка на поднесената документација,
проценката се врши во рамките на дополнителни 30 дена.
4. Овластени институции за проценка
на документацијата
Овластени институции за проценка на фармацевтската, хемиската и биолошката документација и за издавање на резултат од испитувањето на лекот се :
- Фармацевтскиот факултет - Центар за испитување
и контрола на лекови - Скопје;
- Републички завод за здравствена заштита - Сектор
за испитување и контрола на лекови - Скопје.
Овластена институција за проценка на фармаколошко-токсиколош-ката и клиничката документација, на
фармаколошко-токсиколошкиот и клиничкиот експертски извештај, на студијата за биолошка расположивост/
биоеквиваленција и на периодичните безбедносни извештаи е Медицински факултет - Институт за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија со
Центарот за следење на несакани дејства - Скопје.
III. Оваа инструкција се објавува во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 15-5393/1
7 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Реџеп Сељмани, с.р.

21 јули 2004

21 јули 2004

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 49 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21 јули 2004

21 јули 2004

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 49 - Стр. 25

963.
Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува
СПИСОК
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОД ОД 01.01.2004 ДО 01.07.2004

Стр. 26 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21 јули 2004

21 јули 2004

Бр. 11-7372/1
13 јули 2004 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 49 - Стр. 27

Министер,
Славко Петров, с.р.

964.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за
хартии од вредност на 13.07.2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА ЕМИСИЈА НА АКЦИИ
1. Се дава согласност на Македонска Банка АД Скопје за продолжување на рокот за реализација на втората емисија на акции, одобрена со Решение на Комисијата за хартии од
вредност број 07-590/14 од 18.12.2003 година, за три месеци, заклучно со 12.10.2004 година.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да
го објави продолжувањето на рокот за реализација на втората емисија на акции во најмалку еден дневен весник веднаш по приемот на ова решение.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Комисијата за бројот
на запишаните и уплатените хартии од вредност, односно за процентот за реализација на
емисијата, согласно Правилникот за содржина на известувањето за запишани и платени хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/01).
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во
“Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-1066/3
13 јули 2004 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.

Стр. 28 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21 јули 2004

ИЗВЕСТУВАЊЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ И ОГЛАСИ
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“
I
Објавувањето на судските огласи, запишувањето во трговскиот регистар, стечајните постапки, ликвидациите, запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и
фондации, сите огласи согласно Законот за трговските друштва, нотарските и останатите огласи, конкурсите како и неважечките документи и јавните набавки, се доставуваат
по пошта или лично на адреса ЈП Службен весник на РМ, ц.о. Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.
Со пропратно писмо се приложува оригинален текст за објавување во еден примерок, а пожелно е истиот текст да се достави и на дискета поради побрзо
подготвување за печатење.
Материјалите треба да се достават најдоцна 7 дена пред објавувањето, а
објавени ќе бидат оние текстови кои се платени. Текстовите се објавуваат по
правило во првиот нареден број после евидентирањето на уплатата.
Информации за објавување можат да се добијат на телефоните (02) 3298-860;
3298-769 и телефакс (02) 3112-267.
II
Во огласниот дел на Службен весник на РМ се огласуваат изгубени неважечки документи утврдени со закон, меѓу кои:
- пасоши
250 денари,
- лични карти
200 денари,
- чекови од тековни сметки, чековни картички, денарски и девизни штедни книшки, работни
книшки, воени книшки, свидетелства, ученички книшки, индекси, дипломи
125 денари,
- даночни картички
250 денари.
Огласите за изгубени документи ќе бидат објавени ако биде доставен доказ
(копие од уплатница) за извршената уплата на жиро-сметката на ЈП Службен
весник на РМ со читливо напишани податоци за странката (име и презиме, улица,
број и место на живеење) и назнака на документот што се огласува, а за лична
карта и пасош и регистарски број на исправата (што странките го добиваат во
МВР).
Граѓаните од Скопје уплатата можат да ја извршат и во просториите на ЈП
Службен весник на РМ.
Огласите кои не се со целосен и јасен текст нема да се објавуваат, а претпријатието не ја сноси одговорноста за необјавувањето.
Жиро-сметката на ЈП Службен весник на РМ: 300000000188798.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Адреса: ЈП Службен весник на РМ, ц.о. Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.
Дополнителни објаснувања можат да се добијат на телефоните (02) 3298-860;
3298-769 и телефакс (02) 3112-267.
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.

