
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вторник, 1 октомври 2002 
Скопје 

Број 76                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1241. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и 
член 35 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 октомври 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 17,694 
- МБ - 98                                                         до 18,535 
- БМБ - 95                                                       до 18,636 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 16,996 
- Д - 2                                                              до 16,156 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 16,888 
 
г) Мазут                                            до 13,095 ден/кг. 
 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни цени да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 53,50 
- МБ - 98                                                           до 54,50 
- БМБ - 95                                                         до 51,50 
 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 38,50 
- Д - 2                                                                до 37,50 
 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                         до 28,00 
 
г) Масло за горење (мазут)           до 14,275 ден/кг. 

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 
и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
МБ - 86                                                                23,664 
МБ - 98                                                                23,663 
БМБ - 95                                                              21,041 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
Д - 1                                                                     11,757 
Д - 2                                                                     11,757 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,041 
 
г) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
- БМБ - 95                                                           до 3,20 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
- Д - 2                                                                  до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
 
г) Масло за горење (мазут)               до 0,4 ден/кг. 
 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 00,01 часот на 02.10.2002 година. 

 
         Бр. 23-5089/1                   Претседател на Владата 
1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 

       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1242. 
Врз основа на член 24-a, став 1 од Царинскиот за-

кон (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 
4/2002), а во врска со член 30 од Законот за изменува-
ње и дополнување на царинскиот закон (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 55/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 
септември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 
ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
1. Со оваа одлука се определува царински контингент 

на одделни нафтени деривати кои може да се увезат без 
плаќање на царина пропишана со Царинската тарифа и 
тоа:  

 
Наименување Тарифна ознака Количина 

Моторен бензин 
со октански број 
(РОН) од 95 или 
поголем, но помал 
од 98 (БМБ-95) 2710 11 45 00 45000 тони 
Гориво за млазни 
мотори 2710 19 21 00 1000 тони 
Гасни масла со 
содржина на сул-
фур што надми-
нува 0,05 % по 
маса но не надми-
нува 0,2 % по ма-
са (Дизел гориво) 2710 19 45 00 63000 тони 
 
2. Нафтените деривати од точката 1 на оваа одлука ќе 

бидат внесени во царинското подрачје на Република Ма-
кедонија заклучно со 31.12.2002 година. 

3. Министерот за економија со решение го одобрува 
царинскиот контингент по барање на крајните корисници. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот  на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
       Бр. 23-4873/1                     Претседател на Владата 
17 септември  2002 година    на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1243. 
Врз основа на член 164 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/2002 и 37/2002), Ко-
мисијата за хартии од вредност, на својата седница 
одржана на 27.08.2002 година донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФ-
НИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ НАДО-
МЕСТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Тарифникот за висината на одделните надоме-

стоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вред-
ност (�Службен весник на РМ� бр. 23/2001, 54/2001 и 
27/2002) во член 1: 

- по точката 20 се додаваат четири нови точки и 
тоа:  

�21. надомест за поднесување барање за издавање 
дозвола за понуда за откуп, во висина од 20.000 денари; 

22. надомест за издавање дозвола за понуда за 
откуп во висина од 0,15% од депонираниот паричен из-
нос потребен за плаќање на хартиите од вредност во 
Централниот депозитар за хартии од вредност (кога 
хартиите од вредност што се предмет на преземање се 
плаќаат со пари, во случај на алтернативна понуда, во 
случај на комбинирана алтернативна понуда и во слу-
чај на променета понуда за откуп кога се нуди повисо-
ка цена); 

23. надомест за издавање дозвола за понуда за 
откуп во висина од 0,15% од вкупната пазарна цена на 
хартиите од вредност што се нудат за замена на харти-
ите од вредност - предмет на преземањето (во случај на 
комбинирана понуда, освен кога понудувачот нуди ак-
ции или обврзници што првпат ќе ги издаде заради 
преземањето, и во случај на променета понуда за откуп 
кога се нуди поповолен однос на замена); 

24. надомест за издавање дозвола за понуда за 
откуп во висина од 0,3% од вкупната номинална вред-
ност на хартиите од вредност што се нудат за замена во 
случај на комбинирана понуда кога понудувачот нуди 
акции или обврзници што првпат ќе ги издаде заради 
преземањето.� 

Член 2 
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 03-1665/1           Комисија за хартии од вредност 

27 август 2002 година                  Претседател, 
          Скопје                            Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1244. 
Врз основа на член 32 од Законот за ревизијата 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 65/97, 
27/2000, 31/2001 и 61/2002), министерот за финансии до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА  НОСТРИФИКА- 
ЦИЈА НА ИСПРАВА ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката со кои се врши нострификација на исправа за ов-
ластен ревизор стекната во странство. 

 
Член 2 

Со барањето за нострификација на исправа за овла-
стен ревизор стекната во странство до Министерството 
за финансии се доставува: 

- оригинал исправа за овластен ревизор стекната во 
странство и три примероци од превод извршен од стра-
на на овластен преведувач заверена кај нотар; 

- диплома за завршен економски факултет во Ре-
публика Македонија или нострифицирана диплома; 

- Програма за полагање на испит за стекнување на 
звањето за овластен ревизор во странство и превод на 
истата извршен од страна на овластен преведувач, за-
верена кај нотар, и 

- други докази во заверен превод, по барање на Ми-
нистерството за финансии. 

 
Член 3 

Доколку во постапката за нострификација се утврди 
дека Програмата за полагање на испитот за стекнување 
на звање овластен ревизор во странство, битно отста-
пува од Програмата која се спроведува во Република 
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Македонија, со која се спроведува, нострификацијата 
може да се изврши ако кандидатот дополнително го 
положи испитот по материјата која отстапува од Про-
грамата. 

 
Член 4 

Постапката за нострификација ја спроведува Коми-
сија што ја формира министерот за финансии. 

 
Член 5 

За документацијата за извршените нострификации, 
се води евиденција во Министерството за финансии. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 

 
Бр. 07-22365/1                                Министер, 

17 септември 2002 година         Никола Груевски, с.р. 
             Скопје                             
_______________________________________________ 

 
С П О Г О Д Б И 

33. 
Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работ-

ните односи и член 112 од Колективниот договор за со-
цијална заштита на Република Македонија, Мини-
стерството за труд и социјална политика на Република 
Македонија и Самостојниот синдикат за здравство, 
фармација и социјална заштита на Република Македо-
нија, на 13.09.2002 година, склучија 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА  ПРОДОЛЖУВАЊЕ  НА  ВАЖНОСТА  НА   
КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Важењето на Колективниот договор за социјална 

заштита на Република Македонија, се продолжува за 4 
години сметано од 04.04. 2001 година. 

 
Член 2 

Спогодбата се регистрира кај органот на државната 
управа надлежен за работите на трудот и се објавува во 
�Службен весник на РМ�. 

 
     Самостоен синдикат за 
здравство, фарм. и социјална  
           заштита на РМ 
             Претседател, 
д-р Симон Сиљановски, с.р. 

    
     Министерство за труд  
и социјална политика на РМ 
                Министер, 
    Бедредин Ибраими, с.р. 

___________ 
34. 
Врз основа на член 89 од Законот за работни одно-

си (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/93), Републичкиот одбор на Синдикатот на работни-
ците од сообраќајот и врските на Република Македони-
ја и Здружението на сообраќајот и врските при Стопан-
ската комора на Македонија, на 20.08.2002 година, 
склучија 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕК-
ТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ДЕЈНОСТА СООБРАЌАЈ 

 
1. Потписниците на Колективниот договор за дејно-

ста сообраќај, склучен на ден 20.11.1994 година, про-
должен со измените и дополнувањата за време од 3 го-
дини на 15.05.1998 година, се согласни да се продолжи 
важноста на Колективниот договор и тоа на неопреде-
лено време сметајќи од 15.05.2001 година. 

2. По склучувањето на Спогодбата, Комисијата за 
колективно договарање при Синдикатот на работници-
те од сообраќајот и врските на Република Македонија 
да пристапи кон усогласување на Колективниот дого-
вор за дејноста сообраќај со соодветните измени и до-
полнувања на Законот за работни односи и други зако-
ни. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вува во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
Синдикат на работниците од       Здружение на сообраќајот  
сообраќајот и врските на РМ      и врските при Стопанската 
         Претседател,                  комора на Македонија 
Љубомир Танеловски, с.р.            Претседател, 
                                                  Крсте Танасоски, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 855/2002 од 11.06.2002 година, во ре-
гистарската влошка бр. 013042, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на овластено лице на Тр-
говското друштво за производство, трговија и услу-
ги ТОБИ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. �Абас 
Емин� бр. 291. 
Основач е Ристоски Тони од Охрид, ул. �Абас 

Емин� бр. 291. 
Промена на управител со Одлука од 05.06.2002 го-

дина. 
Лице овластено за застапување е Ристоски Тони - 

управител. 
Му престанува овластувањето на Ристоска Нада и 

се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

855/2002.                     (18392) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 717/2002 од 7.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 013037, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Друштвото за трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз �ЕУРОТРЕИД� ДОО 
Прилеп, ул. �Рампо Левката� бр. 16, Прилеп. 
Се врши промена на лицето овластено за застапува-

ње во Друштвото за трговија на големо и мало, увоз-
извоз �ЕУРОТРЕИД� ДОО Прилеп. 
Управител на друштвото ќе биде Јосифоски Мето-

дија од Прилеп, кој ќе го застапува друштвото во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. 
И престануваат овластувањата на Димоска Соња да 

го претставува друштвото и се брише од трговскиот ре-
гистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

717/2002.                     (18393) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 899/2002 од 14.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 006955, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на име на фирма, управител, брише-
ње на сите дејности и проширување на дејност на Тр-
говското радиодифузно друштво - оператор на каблов-
ска мрежа - ЗОРА КАБЕЛ - ДООЕЛ Охрид, ул. �Марко 
Цепенков� бр. 208.  
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Промена на име на фирмата, управител, бришење 

на постојните дејности и проширување на дејност. 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 793/2002 од 18.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 01009398, го запиша во трговскиот 
регистар истапувањето на содружник и конверзија на 
содружнички влог на Друштвото за производство, про-
мет и услуги увоз-извоз �ГРАДЕЖИ-Душан и др.� 
ДОО Прилеп, ул. �Борис Кидрич� бб. 

Досегашниот назив на фирмата: Трговско друштво 
за проектирање, производство и изведување на телеви-
зиски дистрибутивни системи - Ѓоргоски Стојан - ЗО-
РА - експорт-импорт, Охрид ДООЕЛ се менува и гла-
си: Трговско радиодифузно друштво - оператор на каб-
ловска мрежа - ЗОРА КАБЕЛ - ДООЕЛ Охрид. Од Друштвото за производство, промет и услуги 

увоз-извоз �ГРАДЕЖИ-Душан и др.� ДОО Прилеп 
истапува Кирил Стојаноски од Прилеп, во друштвото 
се врши конверзија на содружничкиот влог во износ од 
809.953,00 ДЕМ во 404.976,50 ЕУР односно во 
24.703.566,50 ден.  

На лицето Ѓоргоска Зорка и престанува функцијата 
управител и правото за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет и се 
брише од трговскиот регистар, а за управител на друш-
твото се именува Оливер Ивановски од Скопје, кој ќе 
го застапува друштвото со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности во внатрешниот тр-
говски промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
793/2002.                     (18398) 

___________ 
 Во друштвото се бришат сите постојни дејности, а 

се проширува дејноста 64.20 телекомуникации - ди-
стрибуција на радио и телевизиски програми преку ка-
белска мрежа. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 848/2002 од 17.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 011339, го запиша во трговскиот ре-
гистар изменувањето на назив и седиште на друштвото 
и истапување и пристапување на содружник на Тек-
стилната конфекција �ВЕЛОНА� експорт-импорт ДО-
ОЕЛ Битола, ул. �Прилепска� бр. 90а, Битола. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
899/2002.                     (18395) 

___________ 
 

Се менува називот и седиштето на друштвото од 
Текстилна конфекција �ВЕЛОНА� експорт-импорт 
МУЛТИ ИМПЕКС ДООЕЛ Битола, ул. �Ѓорче Петров� 
бб, Битола во Текстилна конфекција �ВЕЛОНА� екс-
порт-импорт ДООЕЛ Битола, ул. �Прилепска� бр. 90а, 
Битола. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 925/2002 од 19.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014678, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на Друштвото за трговија, угости-
телство и услуги ЛИНКЕСТА извоз-увоз Битола ДОО 
ул. �Брегалница� бр. 29, Битола. 

Истапува содружникот Производство и услуги во 
областа на прометот �МУЛТИ ИМПЕКС� Марија Ге-
рас Дочовска и др. ДОО Битола, ул. �Ленинова� бр. 38, 
Битола, кон друштвото пристапува содружникот Тек-
стилна конфекција �ЊУ ДЕЈ� ДОО Битола, ул. �При-
лепска� бр. 90а, Битола, кој воедно го презема влогот 
на друштвото. 

Истапување на содружник и пренесување на удел, 
од ДОО истапува содружникот Цветанка Маркоска од 
Битола, ул. �Стерјовски Ѓорги Цоца� бр. 3-а, и својот 
удел од 2.660 евра во противвредност од 163.590,00 де-
нари му го пренесува на содружникот Зора Божинова 
од Битола, ул. �Брегалнива� бр. 29, без надоместок при 
што Зора Божинова е согласна со тоа. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
848/2002.                     (18399) 

Со пренесувањето на уделот сега уделот на Зора 
Божинова во ова ДОО изнесува 5.260 евра во против-
вредност од 323.490,00 денари.  
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Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
925/2002.                     (18396) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 837/2002 од 11.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 013728, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги ХЛ увоз-извоз ДООЕЛ Би-
тола, ул. �Васко Карангелевски� бр. 64-2/21. 
Од Друштвото за трговија, производство и услуги 

ХЛ увоз-извоз ДООЕЛ од Битола истапува управите-
лот Драган Маријановиќ од Битола, ул. �Васко Каран-
гелевски� бр. 64-2/21 со што му престанува овластува-
њето за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет. Во друштвото пристапува Лилјана Маријано-
виќ од Битола, ул. �Васко Карангелевски� бр. 64-2/21 
со неограничени овластувања во рамките на запишани-
те дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

837/2002.                     (18397) 
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